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Alteração 1361
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta de regulamento
Artigo 49

Texto da Comissão Alteração

Artigo 49.º Suprimido

Entidade europeia dos operadores de 
redes de distribuição

Os operadores de redes de distribuição 
que não façam parte de uma empresa 
verticalmente integrada ou que estejam 
desagregados nos termos do disposto no 
artigo 35.º [da Diretiva 2009/72/CE, em 
reformulação, proposta pelo COM(2016) 
864/2], devem cooperar a nível da União 
Europeia através de uma entidade 
europeia dos operadores de redes de 
distribuição (a seguir designada «entidade 
ORDUE»), a fim de promover a 
conclusão e o bom funcionamento do 
mercado interno da eletricidade, 
promover a gestão otimizada e uma 
exploração coordenada das redes de 
distribuição e de transporte. Os 
operadores de redes de distribuição que 
desejem participar na entidade ORDUE 
devem tornar-se membros registados da 
entidade.

Or. en

Justificação

The proposal to create a EU DSO entity should be scrapped to eliminate the risks of conflicts 
of interests. As such, the creation of a new EU DSO entity contains significant risks of 
obstructing competition and discrimination on sensitive issues (in particular on issues 
relating to consumers and treatment of distributed energy resources, such as solar PV and 
demand response). EU unbundling rules for DSOs are not very stringent, which would allow 
large DSOs connected to parent utilities to exert undue influence via the DSO entity. This risk 
is compounded by the fact that the EU DSO entity would be in a position to influence the 
drafting of Network Codes that will significantly impact the deployment of renewables and 
demand response, which not all DSOs are supporting. This could increase the risk of Network 
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Codes that impose additional barriers to demand response and self-consumption and that 
allow DSOs to dominate markets for aggregation, storage and EV charging infrastructure

Alteração 1362
Massimiliano Salini

Proposta de regulamento
Artigo 49 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os operadores de redes de distribuição que 
não façam parte de uma empresa 
verticalmente integrada ou que estejam 
desagregados nos termos do disposto no 
artigo 35.º [da Diretiva 2009/72/CE, em 
reformulação, proposta pelo COM(2016) 
864/2], devem cooperar a nível da União 
Europeia através de uma entidade europeia 
dos operadores de redes de distribuição (a 
seguir designada «entidade ORDUE»), a 
fim de promover a conclusão e o bom 
funcionamento do mercado interno da 
eletricidade, promover a gestão otimizada e 
uma exploração coordenada das redes de 
distribuição e de transporte. Os operadores 
de redes de distribuição que desejem 
participar na entidade ORDUE devem 
tornar-se membros registados da entidade.

Os operadores de redes de distribuição que 
não façam parte de uma empresa 
verticalmente integrada ou que estejam
desagregados nos termos do disposto no 
artigo 35.º [da Diretiva 2009/72/CE, em 
reformulação, proposta pelo COM(2016) 
864/2], devem cooperar a nível da União 
Europeia através de uma entidade europeia 
dos operadores de redes de distribuição (a 
seguir designada «entidade ORDUE»), a 
fim de promover a conclusão e o bom 
funcionamento do mercado interno da 
eletricidade, promover a gestão otimizada e 
uma exploração coordenada das redes de 
distribuição e de transporte. Os operadores 
de redes de distribuição que desejem 
participar na entidade ORDUE devem 
tornar-se membros registados da entidade. 
Para questões de relevância transetorial, 
a entidade ORDUE para os operadores de 
redes de distribuição de eletricidade deve 
assegurar a coordenação, em pé de 
igualdade, com os operadores de redes de 
distribuição de gás, representados por 
uma comissão permanente até ser criada 
uma entidade equivalente representativa 
dos ORD de gás e serem definidas as 
modalidades de ligação entre as duas 
entidades.

Or. en

Alteração 1363
Morten Helveg Petersen
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Proposta de regulamento
Artigo 49 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os operadores de redes de distribuição que 
não façam parte de uma empresa 
verticalmente integrada ou que estejam 
desagregados nos termos do disposto no 
artigo 35.º [da Diretiva 2009/72/CE, em 
reformulação, proposta pelo COM(2016) 
864/2], devem cooperar a nível da União 
Europeia através de uma entidade europeia 
dos operadores de redes de distribuição (a 
seguir designada «entidade ORDUE»), a 
fim de promover a conclusão e o bom 
funcionamento do mercado interno da 
eletricidade, promover a gestão otimizada e 
uma exploração coordenada das redes de 
distribuição e de transporte. Os operadores 
de redes de distribuição que desejem 
participar na entidade ORDUE devem 
tornar-se membros registados da entidade.

Os operadores de redes de distribuição 
devem cooperar a nível da União Europeia 
através de uma entidade europeia dos 
operadores de redes de distribuição (a 
seguir designada «entidade ORDUE»), a 
fim de promover a conclusão e o bom 
funcionamento do mercado interno da 
eletricidade, promover a gestão otimizada e 
uma exploração coordenada das redes de 
distribuição e de transporte. Os operadores 
de redes de distribuição que desejem 
participar na entidade ORDUE devem 
tornar-se membros registados da entidade.

Or. en

Alteração 1364
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 49 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os operadores de redes de distribuição que 
não façam parte de uma empresa 
verticalmente integrada ou que estejam 
desagregados nos termos do disposto no 
artigo 35.º [da Diretiva 2009/72/CE, em 
reformulação, proposta pelo COM(2016) 
864/2], devem cooperar a nível da União 
Europeia através de uma entidade europeia 
dos operadores de redes de distribuição (a 
seguir designada «entidade ORDUE»), a 
fim de promover a conclusão e o bom 

Os operadores de redes de distribuição que 
não façam parte de uma empresa 
verticalmente integrada, que estejam 
desagregados nos termos do disposto no 
artigo 35.º [da Diretiva 2009/72/CE, em 
reformulação, proposta pelo COM(2016) 
864/2], ou que sejam financeiramente 
autónomos e totalmente independentes de 
entidades relacionadas com a energia, de 
acordo com o disposto no artigo [50.º-C],
devem cooperar a nível da União Europeia 
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funcionamento do mercado interno da 
eletricidade, promover a gestão otimizada e 
uma exploração coordenada das redes de 
distribuição e de transporte. Os operadores 
de redes de distribuição que desejem 
participar na entidade ORDUE devem 
tornar-se membros registados da entidade.

através de uma entidade europeia dos 
operadores de redes de distribuição (a 
seguir designada «entidade ORDUE»), a 
fim de promover a conclusão e o bom 
funcionamento do mercado interno da 
eletricidade, promover a gestão otimizada e 
uma exploração coordenada das redes de 
distribuição e de transporte. Os operadores 
de redes de distribuição que desejem 
participar na entidade ORDUE devem 
tornar-se membros registados da entidade.

Or. en

Alteração 1365
Jaromír Kohlíček

Proposta de regulamento
Artigo 49 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os operadores de redes de distribuição que 
não façam parte de uma empresa 
verticalmente integrada ou que estejam 
desagregados nos termos do disposto no 
artigo 35.º [da Diretiva 2009/72/CE, em 
reformulação, proposta pelo COM(2016) 
864/2], devem cooperar a nível da União 
Europeia através de uma entidade europeia 
dos operadores de redes de distribuição (a 
seguir designada «entidade ORDUE»), a 
fim de promover a conclusão e o bom 
funcionamento do mercado interno da 
eletricidade, promover a gestão otimizada e 
uma exploração coordenada das redes de 
distribuição e de transporte. Os operadores 
de redes de distribuição que desejem 
participar na entidade ORDUE devem 
tornar-se membros registados da entidade.

Os operadores de redes de distribuição que 
não façam parte de uma empresa 
verticalmente integrada ou que estejam 
desagregados nos termos do disposto no 
artigo 35.º [da Diretiva 2009/72/CE, em 
reformulação, proposta pelo COM(2016) 
864/2], devem cooperar a nível da União 
Europeia através de uma entidade europeia 
dos operadores de redes de distribuição (a 
seguir designada «entidade ORDUE»), a 
fim de promover a conclusão e o bom 
funcionamento do mercado interno da 
eletricidade, promover a gestão otimizada e 
uma exploração coordenada das redes de 
distribuição e de transporte. Os operadores 
de redes de distribuição que desejem 
participar na entidade ORDUE devem 
tornar-se membros registados da entidade. 
O processo de tomada de decisão deve 
assegurar uma representação geográfica 
proporcional de operadores de redes de 
distribuição na entidade ORDUE.

Or. en
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Justificação

É necessário assegurar que os operadores de redes de distribuição se encontrem 
proporcionalmente representados em termos geográficos na entidade ORDUE a fim de 
garantir que são tidas em conta as especificidades das respetivas regiões na elaboração dos 
respetivos documentos ou atos legislativos.

Alteração 1366
Miroslav Poche

Proposta de regulamento
Artigo 49 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os operadores de redes de distribuição que 
não façam parte de uma empresa 
verticalmente integrada ou que estejam 
desagregados nos termos do disposto no 
artigo 35.º [da Diretiva 2009/72/CE, em 
reformulação, proposta pelo COM(2016) 
864/2], devem cooperar a nível da União 
Europeia através de uma entidade europeia 
dos operadores de redes de distribuição (a 
seguir designada «entidade ORDUE»), a 
fim de promover a conclusão e o bom 
funcionamento do mercado interno da 
eletricidade, promover a gestão otimizada e 
uma exploração coordenada das redes de 
distribuição e de transporte. Os operadores 
de redes de distribuição que desejem 
participar na entidade ORDUE devem 
tornar-se membros registados da entidade.

Os operadores de redes de distribuição que 
não façam parte de uma empresa 
verticalmente integrada ou que estejam 
desagregados nos termos do disposto no 
artigo 35.º [da Diretiva 2009/72/CE, em 
reformulação, proposta pelo COM(2016) 
864/2], devem cooperar a nível da União 
Europeia através de uma entidade europeia 
dos operadores de redes de distribuição (a 
seguir designada «entidade ORDUE»), a 
fim de promover a conclusão e o bom 
funcionamento do mercado interno da 
eletricidade, promover a gestão otimizada e 
uma exploração coordenada das redes de 
distribuição e de transporte. Os operadores 
de redes de distribuição que desejem 
participar na entidade ORDUE devem 
tornar-se membros registados da entidade. 
O processo de tomada de decisão deve 
assegurar uma representação geográfica 
proporcional de operadores de redes de 
distribuição na entidade ORDUE.

Or. en

Justificação

É necessário assegurar que os operadores de redes de distribuição se encontrem 
proporcionalmente representados em termos geográficos na entidade ORDUE a fim de 
garantir que são tidas em conta as especificidades das respetivas regiões na elaboração dos 
respetivos documentos ou atos legislativos.
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Alteração 1367
Angelika Niebler, Sven Schulze

Proposta de regulamento
Artigo 49 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os operadores de redes de distribuição que 
não façam parte de uma empresa 
verticalmente integrada ou que estejam 
desagregados nos termos do disposto no 
artigo 35.º [da Diretiva 2009/72/CE, em 
reformulação, proposta pelo COM(2016) 
864/2], devem cooperar a nível da União 
Europeia através de uma entidade europeia 
dos operadores de redes de distribuição (a 
seguir designada «entidade ORDUE»), a 
fim de promover a conclusão e o bom 
funcionamento do mercado interno da 
eletricidade, promover a gestão otimizada e 
uma exploração coordenada das redes de 
distribuição e de transporte. Os operadores 
de redes de distribuição que desejem 
participar na entidade ORDUE devem 
tornar-se membros registados da entidade.

Os operadores de redes de distribuição, 
incluindo os operadores de redes de 
distribuição de minimis, devem cooperar a 
nível da União Europeia através de uma 
entidade europeia dos operadores de redes 
de distribuição (a seguir designada 
«entidade ORDUE»), a fim de promover a 
conclusão e o bom funcionamento do 
mercado interno da eletricidade, promover 
a gestão otimizada e uma exploração 
coordenada das redes de distribuição e de 
transporte. Os operadores de redes de 
distribuição que desejem participar na 
entidade ORDUE têm o direito de se 
tornar membros registados da entidade.

Or. de

Justificação

Os pequenos operadores de redes de distribuição não devem ser excluídos da entidade 
europeia dos operadores de redes de distribuição.

Alteração 1368
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin

Proposta de regulamento
Artigo 49 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os operadores de redes de distribuição que 
não façam parte de uma empresa 
verticalmente integrada ou que estejam 
desagregados nos termos do disposto no 
artigo 35.º [da Diretiva 2009/72/CE, em 
reformulação, proposta pelo COM(2016) 

Os operadores de redes de distribuição 
devem cooperar a nível da União Europeia 
através de uma entidade europeia dos 
operadores de redes de distribuição (a 
seguir designada «entidade ORDUE»), a 
fim de promover a conclusão e o bom 
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864/2], devem cooperar a nível da União 
Europeia através de uma entidade europeia 
dos operadores de redes de distribuição (a 
seguir designada «entidade ORDUE»), a 
fim de promover a conclusão e o bom 
funcionamento do mercado interno da 
eletricidade, promover a gestão otimizada e 
uma exploração coordenada das redes de 
distribuição e de transporte. Os operadores 
de redes de distribuição que desejem 
participar na entidade ORDUE devem 
tornar-se membros registados da entidade.

funcionamento do mercado interno da 
eletricidade, promover a gestão otimizada e 
uma exploração coordenada das redes de 
distribuição e de transporte e partilhar as 
melhores práticas para os diversos 
problemas que os operadores de redes de 
distribuição enfrentam na União, 
incluindo a digitalização de redes de 
distribuição, a implantação de redes 
inteligentes e de sistemas de contadores 
inteligentes.

Or. en

Alteração 1369
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta de regulamento
Artigo 49 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os operadores de redes de distribuição que 
não façam parte de uma empresa 
verticalmente integrada ou que estejam 
desagregados nos termos do disposto no 
artigo 35.º [da Diretiva 2009/72/CE, em 
reformulação, proposta pelo COM(2016) 
864/2], devem cooperar a nível da União 
Europeia através de uma entidade europeia 
dos operadores de redes de distribuição (a 
seguir designada «entidade ORDUE»), a 
fim de promover a conclusão e o bom 
funcionamento do mercado interno da 
eletricidade, promover a gestão otimizada e 
uma exploração coordenada das redes de 
distribuição e de transporte. Os operadores 
de redes de distribuição que desejem 
participar na entidade ORDUE devem 
tornar-se membros registados da entidade.

Os operadores de redes de distribuição 
devem cooperar a nível da União Europeia 
através de uma entidade europeia dos 
operadores de redes de distribuição (a 
seguir designada «entidade ORDUE»), a 
fim de promover a conclusão e o bom 
funcionamento do mercado interno da 
eletricidade, promover a gestão otimizada e 
uma exploração coordenada das redes de 
distribuição e de transporte. Os operadores 
de redes de distribuição que desejem 
participar na entidade ORDUE devem 
tornar-se membros registados da entidade. 
Os membros registados podem participar 
na entidade ORDUE, tanto diretamente 
como representados por uma associação 
nacional ou europeia da sua escolha.

Or. en

Alteração 1370
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Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Artigo 49 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os operadores de redes de distribuição que 
não façam parte de uma empresa 
verticalmente integrada ou que estejam 
desagregados nos termos do disposto no 
artigo 35.º [da Diretiva 2009/72/CE, em 
reformulação, proposta pelo COM(2016) 
864/2], devem cooperar a nível da União 
Europeia através de uma entidade europeia 
dos operadores de redes de distribuição (a 
seguir designada «entidade ORDUE»), a 
fim de promover a conclusão e o bom 
funcionamento do mercado interno da 
eletricidade, promover a gestão otimizada e 
uma exploração coordenada das redes de 
distribuição e de transporte. Os operadores 
de redes de distribuição que desejem 
participar na entidade ORDUE devem 
tornar-se membros registados da entidade.

Todos os operadores de redes de 
distribuição devem cooperar a nível da 
União Europeia através de uma entidade 
europeia dos operadores de redes de 
distribuição (a seguir designada «entidade 
ORDUE»), a fim de promover a conclusão 
e o bom funcionamento do mercado 
interno da eletricidade, apoiar o 
desenvolvimento de um sistema energético 
sustentável, descentralizado e mais 
integrado e promover a gestão otimizada e 
uma exploração coordenada das redes de 
distribuição e de transporte. Os operadores 
de redes de distribuição e as associações 
que os representam a nível da União que 
desejem participar na entidade ORDUE 
devem tornar-se membros registados da 
entidade.

Or. en

Alteração 1371
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 49 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os operadores de redes de distribuição que 
não façam parte de uma empresa 
verticalmente integrada ou que estejam 
desagregados nos termos do disposto no 
artigo 35.º [da Diretiva 2009/72/CE, em 
reformulação, proposta pelo COM(2016) 
864/2], devem cooperar a nível da União 
Europeia através de uma entidade europeia 
dos operadores de redes de distribuição (a 
seguir designada «entidade ORDUE»), a 
fim de promover a conclusão e o bom 

Os operadores de redes de distribuição que 
não façam parte de uma empresa 
verticalmente integrada ou que estejam 
desagregados nos termos do disposto no 
artigo 35.º [da Diretiva 2009/72/CE, em 
reformulação, proposta pelo COM(2016) 
864/2], devem cooperar a nível da União 
Europeia através de uma entidade europeia 
dos operadores de redes de distribuição (a 
seguir designada «entidade ORDUE»), a 
fim de promover a conclusão e o bom 
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funcionamento do mercado interno da 
eletricidade, promover a gestão otimizada e 
uma exploração coordenada das redes de 
distribuição e de transporte. Os operadores 
de redes de distribuição que desejem 
participar na entidade ORDUE devem 
tornar-se membros registados da entidade.

funcionamento do mercado interno da 
eletricidade, promover a gestão otimizada e 
uma exploração coordenada das redes de 
distribuição e de transporte. Os operadores 
de redes de distribuição que desejem 
participar na entidade ORDUE têm o 
direito de se tornar membros registados da 
entidade.

Or. de

Justificação

A entidade ORDUE vai elaborar normas para o funcionamento do mercado interno europeu, 
que, uma vez promulgadas pela Comissão Europeia, serão aplicáveis a todos os operadores 
de redes de distribuição, independentemente da dimensão da estrutura organizacional. Por 
conseguinte, todos os operadores de redes de distribuição europeus (incluindo os designados 
operadores de redes de distribuição de minimis) devem poder participar na entidade ORDUE 
(sendo a participação voluntária).

Alteração 1372
Martina Werner, Carlos Zorrinho

Proposta de regulamento
Artigo 49 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No exercício das suas funções ao abrigo 
da legislação da UE, a entidade ORDUE 
deve agir de forma independente dos 
diferentes interesses nacionais ou dos 
interesses nacionais dos operadores de 
redes de transporte, e contribuir para a 
eficiência e a sustentabilidade da 
realização dos objetivos definidos no 
quadro europeu para as políticas do clima 
e da energia no período 2020-2030, em 
especial contribuindo para a integração 
eficiente de eletricidade produzida a partir 
de fontes de energia renováveis e a 
melhoria da eficiência energética.

Or. en
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Alteração 1373
Morten Helveg Petersen

Proposta de regulamento
Artigo 49 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os operadores de redes de distribuição de 
cada país devem ter a oportunidade de 
eleger um seu representante nacional, 
responsável pela coordenação de 
contributos, pela nomeação de peritos 
para os grupos de trabalhos e pelas 
votações.

Or. en

Alteração 1374
Morten Helveg Petersen

Proposta de regulamento
Artigo 49 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

A ponderação de votos entre os 
representantes nacionais dos ORD deve 
estar em consonância com o processo de 
votação do Conselho, nos termos 
definidos no artigo 16.º, n.º 4, da versão 
consolidada do Tratado da União 
Europeia, na redação que lhe foi dada 
pelo Tratado de Lisboa («maioria 
qualificada»).

Or. en

Alteração 1375
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 49-A (novo)

Texto da Comissão Alteração
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Artigo 49.º-A

Funções do fórum de consulta

1. As funções dos membros do fórum de 
consulta devem consistir no 
aconselhamento da Comissão em 
matérias relacionadas com o 
funcionamento e gestão de redes de
distribuição.

2. A Comissão pode consultar o fórum de 
consulta relativamente a qualquer 
matéria relacionada com a aplicação do 
presente regulamento e da reformulação 
da Diretiva 2009/72/CE proposta pelo 
COM(2016) 864/2, e relativamente à 
adoção de códigos de rede e orientações a 
que se refere o artigo 54.º. O fórum de 
consulta pode igualmente ser consultado 
pela Comissão e pela Agência acerca de 
outras medidas.

3. O fórum de consulta pode:

(a) Desenvolver as melhores práticas, por 
sua própria iniciativa ou a pedido da 
Comissão ou da Agência, em matérias 
relacionadas com o desenvolvimento da 
resposta da procura, a integração de 
fontes de energia renováveis, a produção 
distribuída e outros recursos integrados 
na rede de distribuição;

(b) Informar a Comissão ou a Agência 
dos problemas relacionados com a 
aplicação dos códigos de rede a que se 
refere o artigo 54.º e apresentar à 
Comissão ou à Agência recomendações e 
sugestões que abordem os referidos 
problemas;

(c) Exercer quaisquer outras atividades 
necessárias para o cumprimento das suas 
funções. O fórum de consulta deve 
informar a Comissão das suas atividades.

Or. en

Alteração 1376
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Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Eugen Freund, Miroslav Poche, Edouard Martin, Dan Nica

Proposta de regulamento
Artigo 49-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 49.º-A

Participação na entidade europeia dos 
operadores de redes de distribuição 

(entidade ORDUE)

A participação de operadores individuais 
de redes de distribuição na entidade 
ORDUE é voluntária.

Os operadores de redes de distribuição 
que desejem participar na entidade 
ORDUE devem tornar-se membros 
registados da entidade.

A entidade ORDUE deve assegurar o 
tratamento equitativo de todos os 
membros operadores de redes de 
distribuição, independentemente da sua 
dimensão.

A entidade ORDUE deve assegurar que os 
operadores de redes de distribuição de 
menor dimensão ou independentes são 
devidamente representados, incluindo nos 
processos de tomada de decisão.

Or. en

Alteração 1377
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 49-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 49.º-A

Fórum de consulta

A Comissão deve criar um fórum de 
consulta sobre o funcionamento e a 
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gestão das redes de distribuição. A 
Comissão deve assegurar que o fórum de 
consulta respeita uma participação 
equilibrada de todas as partes 
interessadas em matéria de 
funcionamento e gestão de redes de 
distribuição, tais como operadores de 
redes, utilizadores de redes, agregadores, 
associações industriais relevantes, grupos 
de proteção ambiental e organizações de 
consumidores. O regulamento interno do 
fórum é elaborado pela Comissão.

Or. en

Justificação

Em vez de determinar a criação de uma entidade ORDUE, a Comissão deve criar um fórum 
de consulta sobre o funcionamento e a gestão de redes de distribuição. O fórum de consulta 
reduziria significativamente o risco de autorregulação por parte dos ORD, uma vez que teria 
uma natureza meramente consultiva. Além disso, o fórum de consulta incluiria um conjunto 
mais amplo de partes interessadas.

Alteração 1378
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta de regulamento
Artigo 50

Texto da Comissão Alteração

Artigo 50.º Suprimido

Estabelecimento da entidade ORDUE 
para a eletricidade

1. Até [Serviço das Publicações: doze 
meses após a entrada em vigor], os 
operadores da rede de distribuição, com o 
apoio administrativo da Agência, 
apresentam à Comissão e à Agência o 
projeto de estatutos, a lista de membros e 
o projeto de regulamento interno, 
incluindo as regras relativas à consulta da 
REORT para a eletricidade e outras 
partes interessadas, bem como as regras 
de financiamento, da entidade ORDUE a 
instituir.
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2. No prazo de dois meses após a sua 
receção e após consultar formalmente as 
organizações que representam todos os
interessados, em especial os utilizadores 
da rede de distribuição, a Agência envia à 
Comissão um parecer sobre o projeto de 
estatutos, a lista de membros e o projeto 
de regulamento interno.

3. A Comissão emite um parecer sobre o 
projeto de estatutos, a lista de membros e 
o projeto de regulamento interno, tendo 
em conta o parecer da Agência previsto 
no n.º 2, no prazo de três meses após a 
receção do parecer da Agência.

4. No prazo de três meses a contar do dia 
da receção do parecer favorável da 
Comissão, os operadores das redes de 
distribuição devem criar a entidade 
ORDUE e aprovar e publicar os 
respetivos estatutos e regulamento 
interno.

5. Os documentos referidos no n.º 1 
devem ser apresentados à Comissão e à 
Agência em caso de eventuais alterações 
ou mediante pedido fundamentado. A 
Agência e a Comissão devem emitir um 
parecer em conformidade com o 
procedimento estabelecido nos n.os 2 a 4.

6. Os custos relacionados com as 
atividades da entidade ORDUE devem ser 
suportados pelos operadores da rede de 
distribuição que são membros registados e 
tidos em conta no cálculo das tarifas. As 
entidades reguladoras só aprovam os 
referidos custos se estes forem razoáveis e 
proporcionados.

Or. en

Justificação

Deve suprimir-se a proposta de criação de uma entidade ORDUE a fim de eliminar o risco de 
conflitos de interesses. Esta alteração promove a coerência com outras alterações.

Alteração 1379
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Morten Helveg Petersen

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1. No prazo de [Serviço das 
Publicações: dois meses após a entrada 
em vigor], cada Estado-Membro assegura 
que os seus operadores de redes de 
distribuição têm a oportunidade de eleger 
um representante nacional para a 
entidade ORDUE de modo justo e 
transparente. O Estado-Membro assegura 
uma nova eleição do representante de dois 
em dois anos, bem como a pedido de uma 
maioria dos seus operadores de redes de 
distribuição.

Or. en

Alteração 1380
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até [Serviço das Publicações: doze 
meses após a entrada em vigor], os 
operadores da rede de distribuição, com o 
apoio administrativo da Agência, 
apresentam à Comissão e à Agência o 
projeto de estatutos, a lista de membros e 
o projeto de regulamento interno, 
incluindo as regras relativas à consulta da 
REORT para a eletricidade e outras 
partes interessadas, bem como as regras 
de financiamento, da entidade ORDUE a 
instituir.

Suprimido

Or. en
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Alteração 1381
Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até [Serviço das Publicações: doze 
meses após a entrada em vigor], os 
operadores da rede de distribuição, com o 
apoio administrativo da Agência, 
apresentam à Comissão e à Agência o 
projeto de estatutos, a lista de membros e o 
projeto de regulamento interno, incluindo 
as regras relativas à consulta da REORT 
para a eletricidade e outras partes 
interessadas, bem como as regras de 
financiamento, da entidade ORDUE a 
instituir.

1. Até [Serviço das Publicações: doze 
meses após a entrada em vigor], os 
operadores da rede de distribuição, com o 
apoio administrativo da Agência, 
apresentam à Comissão e à Agência o 
projeto de uma estrutura de governação 
que garanta uma representação de 
interesses justa e equilibrada entre os 
membros e os Estados-Membros. Este 
deve incluir o projeto de estatutos, a lista 
de membros e o projeto de regulamento 
interno, incluindo as regras relativas à 
consulta da REORT para a eletricidade e 
outras partes interessadas, bem como as 
regras de financiamento, da entidade 
ORDUE a instituir.

Or. en

Alteração 1382
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até [Serviço das Publicações: doze 
meses após a entrada em vigor], os 
operadores da rede de distribuição, com o 
apoio administrativo da Agência, 
apresentam à Comissão e à Agência o 
projeto de estatutos, a lista de membros e o 
projeto de regulamento interno, incluindo 
as regras relativas à consulta da REORT 
para a eletricidade e outras partes 
interessadas, bem como as regras de 
financiamento, da entidade ORDUE a 
instituir.

1. Até [Serviço das Publicações: doze 
meses após a entrada em vigor], os 
membros registados, que participam 
diretamente ou representados por 
associações nacionais ou europeias da 
sua escolha, com o apoio administrativo da 
Agência, apresentam à Comissão e à 
Agência o projeto de estatutos, a lista de 
membros e o projeto de regulamento 
interno, incluindo as regras relativas à 
consulta da REORTE e outras partes 
interessadas, bem como as regras de
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financiamento, da entidade ORDUE a 
instituir.

Or. en

Alteração 1383
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen Freund, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até [Serviço das Publicações: doze 
meses após a entrada em vigor], os 
operadores da rede de distribuição, com o 
apoio administrativo da Agência, 
apresentam à Comissão e à Agência o 
projeto de estatutos, a lista de membros e o 
projeto de regulamento interno, incluindo 
as regras relativas à consulta da REORT 
para a eletricidade e outras partes 
interessadas, bem como as regras de 
financiamento, da entidade ORDUE a 
instituir.

1. Até [Serviço das Publicações: doze 
meses após a entrada em vigor], os 
operadores da rede de distribuição, com o 
apoio administrativo da Agência, 
apresentam à Comissão e à Agência o 
projeto de estatutos, a lista de membros e o 
projeto de regulamento interno, incluindo 
as regras relativas à consulta da REORT 
para a eletricidade e outras partes 
interessadas, os processos de tomada de 
decisão, bem como as regras de 
financiamento, da entidade ORDUE a 
instituir.

Or. en

Alteração 1384
Morten Helveg Petersen

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até [Serviço das Publicações: doze 
meses após a entrada em vigor], os 
operadores da rede de distribuição, com o 
apoio administrativo da Agência, 
apresentam à Comissão e à Agência o 
projeto de estatutos, a lista de membros e o 
projeto de regulamento interno, incluindo 

1. Até [Serviço das Publicações: doze 
meses após a entrada em vigor], os 
representantes nacionais dos operadores 
da rede de distribuição, com o apoio 
administrativo da Agência, apresentam à 
Comissão e à Agência o projeto de 
estatutos, a lista de membros e o projeto de 
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as regras relativas à consulta da REORT 
para a eletricidade e outras partes 
interessadas, bem como as regras de 
financiamento, da entidade ORDUE a 
instituir.

regulamento interno, incluindo as regras 
relativas à consulta da REORT para a 
eletricidade e outras partes interessadas, 
bem como as regras de financiamento, da 
entidade ORDUE a instituir.

Or. en

Alteração 1385
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até [Serviço das Publicações: doze 
meses após a entrada em vigor], os 
operadores da rede de distribuição, com o 
apoio administrativo da Agência, 
apresentam à Comissão e à Agência o 
projeto de estatutos, a lista de membros e 
o projeto de regulamento interno, 
incluindo as regras relativas à consulta da 
REORT para a eletricidade e outras partes 
interessadas, bem como as regras de 
financiamento, da entidade ORDUE a 
instituir.

1. Os operadores da rede de 
distribuição devem cooperar a nível da 
União a fim de contribuir para a 
realização dos objetivos da UE em 
matéria de clima e energia, incluindo a 
integração de altos níveis de eletricidade 
produzida a partir de fontes de energia 
renováveis variáveis, promover a 
conclusão e o bom funcionamento do 
mercado interno da eletricidade e 
incentivar a gestão otimizada e uma 
exploração coordenada das redes de 
distribuição e de transporte.

Or. en

Alteração 1386
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No prazo de dois meses após a sua 
receção e após consultar formalmente as 
organizações que representam todos os 
interessados, em especial os utilizadores 

Suprimido
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da rede de distribuição, a Agência envia à 
Comissão um parecer sobre o projeto de 
estatutos, a lista de membros e o projeto 
de regulamento interno.

Or. en

Alteração 1387
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No prazo de dois meses após a sua 
receção e após consultar formalmente as 
organizações que representam todos os 
interessados, em especial os utilizadores da 
rede de distribuição, a Agência envia à 
Comissão um parecer sobre o projeto de 
estatutos, a lista de membros e o projeto de 
regulamento interno.

2. No prazo de dois meses após a sua 
receção e após consultar formalmente as 
organizações que representam todos os 
interessados, em especial os utilizadores da 
rede de distribuição, a Agência envia à 
Comissão um parecer sobre o projeto de 
estatutos, a lista de membros e o projeto de 
regulamento interno, tendo nomeadamente 
em conta as regras relacionadas com a 
independência da entidade ORDUE em 
relação aos seus membros, com a 
prevenção de conflitos de interesses e com 
a necessidade de assegurar uma 
representação geograficamente 
equilibrada e um tratamento equitativo 
entre os seus membros, nomeadamente 
para os operadores de redes de 
distribuição de menor dimensão ou
independentes.

Or. en

Alteração 1388
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. No prazo de dois meses após a sua 
receção e após consultar formalmente as 
organizações que representam todos os 
interessados, em especial os utilizadores 
da rede de distribuição, a Agência envia à 
Comissão um parecer sobre o projeto de 
estatutos, a lista de membros e o projeto 
de regulamento interno.

2. Os operadores de redes de 
distribuição que cumpram os princípios 
previstos no artigo 50.º-C (novo) podem 
criar de forma autónoma uma entidade 
europeia comum para os operadores de 
redes de distribuição no domínio da 
eletricidade («entidade ORDUE») 
estruturada com o apoio administrativo da 
Agência.

Or. en

Alteração 1389
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Eugen Freund, Miroslav Poche, Dan Nica

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No prazo de dois meses após a sua 
receção e após consultar formalmente as 
organizações que representam todos os 
interessados, em especial os utilizadores da 
rede de distribuição, a Agência envia à 
Comissão um parecer sobre o projeto de 
estatutos, a lista de membros e o projeto de 
regulamento interno.

2. No prazo de dois meses após a sua 
receção e após consultar formalmente as 
organizações que representam todos os 
interessados, em especial os utilizadores da 
rede de distribuição e as organizações de 
defesa do consumidor, a Agência envia à 
Comissão um parecer sobre o projeto de 
estatutos, a lista de membros e o projeto de 
regulamento interno.

Or. en

Alteração 1390
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão emite um parecer 
sobre o projeto de estatutos, a lista de 

Suprimido
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membros e o projeto de regulamento 
interno, tendo em conta o parecer da 
Agência previsto no n.º 2, no prazo de três 
meses após a receção do parecer da 
Agência.

Or. en

Alteração 1391
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão emite um parecer 
sobre o projeto de estatutos, a lista de 
membros e o projeto de regulamento 
interno, tendo em conta o parecer da 
Agência previsto no n.º 2, no prazo de três 
meses após a receção do parecer da 
Agência.

3. A entidade ORDUE deve 
apresentar à Comissão e à Agência o 
projeto de estatutos, a lista de membros 
registados e o projeto de regulamento 
interno, incluindo as regras relativas à 
consulta da REORT para a eletricidade e 
outras partes interessadas, bem como as 
regras de financiamento, da entidade 
ORDUE a instituir.

Or. en

Alteração 1392
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Patrizia Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão emite um parecer 
sobre o projeto de estatutos, a lista de 
membros e o projeto de regulamento 
interno, tendo em conta o parecer da 
Agência previsto no n.º 2, no prazo de três 
meses após a receção do parecer da 
Agência.

3. A Comissão emite um parecer 
sobre o projeto de estatutos, a lista de 
membros e o projeto de regulamento 
interno e o processo de tomada de decisão, 
tendo em conta o parecer da Agência 
previsto no n.º 2, no prazo de três meses 
após a receção do parecer da Agência.
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Or. en

Alteração 1393
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. No prazo de três meses a contar do 
dia da receção do parecer favorável da 
Comissão, os operadores das redes de 
distribuição devem criar a entidade 
ORDUE e aprovar e publicar os 
respetivos estatutos e regulamento 
interno.

Suprimido

Or. en

Alteração 1394
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. No prazo de três meses a contar do 
dia da receção do parecer favorável da 
Comissão, os operadores das redes de 
distribuição devem criar a entidade 
ORDUE e aprovar e publicar os 
respetivos estatutos e regulamento interno.

4. No prazo de dois meses a contar da 
receção e após consultar formalmente as 
organizações que representam todos os 
interessados, em especial os utilizadores 
da rede de distribuição, a Agência envia à 
Comissão um parecer sobre o projeto de
estatutos, a lista de membros e o projeto de
regulamento interno, criando, pelo menos, 
uma assembleia geral, um conselho de 
administração, um conselho consultivo 
independente, um secretário-geral e um 
secretariado, em conformidade com os 
princípios previstos no artigo 50.º-A 
(novo).

Or. en
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Alteração 1395
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os documentos referidos no n.º 1 
devem ser apresentados à Comissão e à 
Agência em caso de eventuais alterações 
ou mediante pedido fundamentado. A 
Agência e a Comissão devem emitir um 
parecer em conformidade com o 
procedimento estabelecido nos n.os 2 a 4.

Suprimido

Or. en

Alteração 1396
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os documentos referidos no n.º 1 
devem ser apresentados à Comissão e à 
Agência em caso de eventuais alterações 
ou mediante pedido fundamentado. A 
Agência e a Comissão devem emitir um 
parecer em conformidade com o 
procedimento estabelecido nos n.os 2 a 4.

Suprimido

Or. en

Alteração 1397
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 6
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Texto da Comissão Alteração

6. Os custos relacionados com as 
atividades da entidade ORDUE devem ser 
suportados pelos operadores da rede de 
distribuição que são membros registados e 
tidos em conta no cálculo das tarifas. As 
entidades reguladoras só aprovam os 
referidos custos se estes forem razoáveis e 
proporcionados.

Suprimido

Or. en

Alteração 1398
Jaromír Kohlíček

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os custos relacionados com as 
atividades da entidade ORDUE devem ser 
suportados pelos operadores da rede de 
distribuição que são membros registados e 
tidos em conta no cálculo das tarifas. As 
entidades reguladoras só aprovam os 
referidos custos se estes forem razoáveis e 
proporcionados.

6. Os custos relacionados com as 
atividades da entidade ORDUE devem ser 
suportados pelos operadores da rede de 
distribuição que são membros registados, 
devendo ser considerados custos elegíveis
e tidos em conta pela entidade reguladora
no cálculo das tarifas. As entidades 
reguladoras só aprovam os referidos custos 
se estes forem razoáveis e proporcionados.

Or. en

Justificação

Clarificação do artigo: os custos relacionados com a participação dos operadores de redes 
de distribuição na ORDUE devem ser considerados custos elegíveis pelas entidades 
reguladoras nacionais e devem ser reconhecidos como tal nas tarifas. Caso contrário, existe 
o risco de desincentivar a adesão dos operadores de redes de distribuição à entidade 
ORDUE.

Alteração 1399
Morten Helveg Petersen

Proposta de regulamento
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Artigo 50 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os custos relacionados com as 
atividades da entidade ORDUE devem ser 
suportados pelos operadores da rede de 
distribuição que são membros registados e 
tidos em conta no cálculo das tarifas. As 
entidades reguladoras só aprovam os 
referidos custos se estes forem razoáveis e 
proporcionados.

6. Os custos relacionados com as 
atividades da entidade ORDUE devem ser 
suportados por todos os operadores da rede 
de distribuição europeus e tidos em conta 
no cálculo das tarifas. As entidades 
reguladoras só aprovam os referidos custos 
se estes forem razoáveis e proporcionados.

Or. en

Alteração 1400
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 50-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 50.º-A

Regras e procedimentos para a entidade 
ORDUE para a eletricidade

1. Os estatutos e o regulamento interno da 
entidade ORDUE, aprovados nos termos 
do artigo 50.º, salvaguardam os seguintes 
princípios de organização:

(a) A participação nos trabalhos da 
entidade ORDUE é limitada aos membros 
registados;

(b) As decisões estratégicas relativas às 
atividades da entidade ORDUE, bem 
como as orientações para o conselho de 
administração, são aprovadas em 
assembleia geral;

(c) As decisões da assembleia geral são 
aprovadas por 65 % dos votos expressos 
de membros sediados em, pelo menos, 55 
% dos Estados-Membros;

(d) As decisões da assembleia geral podem 
ser bloqueadas por 35 % dos votos 
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expressos de membros sediados em, pelo 
menos, quatro Estados-Membros;

(e) O conselho de administração é eleito 
pela assembleia geral para um mandato 
máximo de quatro anos, renovável uma 
vez;

(f) O conselho de administração nomeia o 
presidente e três vice-presidentes entre os 
seus membros;

(g) O conselho de administração conduz a 
cooperação entre os operadores de redes 
de distribuição e os operadores de redes 
de transporte, ao abrigo dos artigos 52.º e 
53.º;

(h) As decisões do conselho de 
administração são aprovadas por maioria 
simples de 11 votos ou maioria 
qualificada de 15 votos;

(i) O secretário-geral é nomeado pela 
assembleia geral entre os seus membros 
para um mandato de quatro anos, 
renovável uma vez;

(j) Os grupos de peritos são nomeados 
pela assembleia geral.

2. Os estatutos e o regulamento interno da 
entidade ORDUE, aprovados em 
conformidade com o artigo 50.º, 
salvaguardam um tratamento justo e 
proporcional dos seus membros e refletem 
a diversidade da estrutura geográfica e 
económica dos respetivos membros. O 
regulamento interno deve prever, 
nomeadamente, o seguinte:

(a) O número de direitos de voto em 
assembleia geral é atribuído aos seus 
membros com base em critérios objetivos 
e transparentes que refletem o âmbito da 
respetiva atividade económica;

(b) O conselho de administração é 
composto pelo presidente e 19 
representantes dos membros, dos quais: 
dez são representantes de membros com 
mais de um milhão de utilizadores da 
rede; cinco são representantes de 
membros com mais de 100 000 e menos de 
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um milhão de utilizadores da rede; e cinco 
são representantes de membros com 
menos de 100 000 utilizadores da rede;

(c) O conselho de administração não deve 
ser composto por mais do que três 
representantes de membros sediados no 
mesmo Estado-Membro;

(d) Os vice-presidentes do conselho de 
administração são nomeados entre os 
representantes dos membros de cada 
grupo representativo do respetivo número 
de utilizadores da rede;

3. Os estatutos e o regulamento interno da 
entidade ORDUE, aprovados nos termos 
do artigo 50.º, asseguram o 
funcionamento adequado do conselho 
consultivo independente e, em particular:

(a) Garantem que o conselho consultivo 
independente é composto por 
representantes de utilizadores da rede, 
utilizadores finais e outras partes 
interessadas pertinentes;

(b) Trabalham na identificação das 
melhores práticas para as funções 
descritas no artigo 51.º;

(c) Apoiam os trabalhos da entidade 
ORDUE contribuindo, nomeadamente, 
para a elaboração dos códigos de rede, do 
programa de trabalho anual e do relatório 
anual.

Or. en

Justificação

Este artigo é uma sequência lógica da criação de uma entidade ORDUE no artigo 
precedente.

Alteração 1401
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 50-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 50.º-B

Supervisão da entidade ORDUE pela 
Agência

1. Durante a preparação das propostas 
relativas às funções referidas no artigo 
51.º, a entidade ORDUE apresenta à 
Agência os projetos de propostas. No 
prazo de dois meses a contar da receção, a 
Agência envia à entidade ORDUE um 
parecer e propõe alterações. Caso o 
parecer seja negativo, a entidade ORDUE 
propõe uma versão revista do texto.

2. Qualquer pessoa singular ou coletiva 
visada por uma decisão pode interpor 
recurso junto da Agência relativamente a 
uma decisão tomada pela entidade 
ORDUE a respeito da qual a entidade 
tenha poderes de decisão efetivos.

Or. en

Justificação

Este artigo é uma sequência lógica do artigo 50.º, relativo ao estabelecimento de uma 
entidade ORDUE.

Alteração 1402
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 50-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 50.º-C

Participação dos operadores das redes de 
distribuição

1. A fim de assegurar a independência da 
entidade ORDUE, todos os operadores de 
redes de distribuição aplicam as 
disposições que se seguem para se 
tornarem membros da entidade ORDUE:
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(a) Os operadores de redes de transporte 
devem estabelecer e implementar um 
programa de conformidade que enuncie 
as medidas aprovadas para garantir a 
exclusão de comportamentos 
discriminatórios e anticoncorrenciais e a 
monitorização adequada do cumprimento 
desse programa. O programa de 
conformidade deve definir as obrigações 
específicas dos empregados com vista à 
consecução deste objetivo. Os 
procedimentos devem ser submetidos à 
aprovação da entidade reguladora. Sem 
prejuízo das competências do regulador 
nacional, o cumprimento do programa 
deve ser monitorizado de forma 
independente pelo responsável pela 
conformidade.

(b) O operador da rede de distribuição 
deve informar a entidade reguladora dos 
recursos financeiros referidos, disponíveis 
para futuros investimentos e/ou para a 
substituição dos ativos existentes.

2. Os operadores de redes de distribuição 
que façam parte de uma empresa 
verticalmente integrada devem aplicar as 
seguintes disposições adicionais para se 
tornarem membros da entidade ORDUE:

(a) A estrutura global de gestão e os 
estatutos do operador da rede de 
distribuição devem assegurar a efetiva 
independência desse operador. A empresa 
verticalmente integrada não deve 
determinar, direta ou indiretamente o 
comportamento concorrencial do 
operador da rede de distribuição 
relativamente às atividades quotidianas 
deste e à gestão da rede, nem em relação 
às atividades necessárias para o 
desenvolvimento da rede;

(b) O operador da rede de distribuição 
não deve discriminar diferentes pessoas 
ou entidades, nem restringir, distorcer ou 
entravar a concorrência na produção ou 
na comercialização;

(c) No entanto, o operador da rede de 
distribuição pode prestar serviços à 
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empresa verticalmente integrada, desde 
que a prestação desses serviços não 
discrimine utilizadores de rede, seja 
acessível a todos os utilizadores de rede 
nos mesmos termos e condições e não 
restrinja, distorça ou entrave a 
concorrência a nível da produção ou da 
comercialização;

(d) O operador da rede de distribuição 
deve dispor do poder captar capitais no 
mercado de capitais, em especial através 
da contração de empréstimos e de 
aumentos de capital;

(e) Quaisquer relações comerciais e 
financeiras entre a empresa verticalmente 
integrada e o operador da rede de 
distribuição, incluindo empréstimos do 
operador da rede de distribuição à 
empresa verticalmente integrada devem 
obedecer às condições de mercado. O 
operador da rede de distribuição deve 
manter registos pormenorizados dessas 
relações comerciais e financeiras e 
disponibilizá-los-á à entidade reguladora, 
a pedido desta. O operador da rede de 
distribuição deve submeter à aprovação 
da entidade reguladora todos os acordos 
comerciais e financeiros que tenha 
celebrado com a empresa verticalmente 
integrada.

(f) O operador da rede de distribuição não 
deve partilhar sistemas ou equipamentos 
informáticos, instalações materiais e 
sistemas de segurança do acesso com 
qualquer parte da empresa verticalmente 
integrada, nem recorrer aos mesmos 
consultores nem aos mesmos contratantes 
externos para sistemas ou equipamento 
informáticos e sistemas de segurança do 
acesso.

(g) O operador da rede de distribuição 
não deve dar azo a qualquer confusão, no 
que se refere à sua identidade 
empresarial, comunicação, marca e 
instalações, quanto à identidade distinta 
da empresa verticalmente integrada ou de 
qualquer parte da mesma.
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(h) O operador da rede de distribuição 
deve criar um órgão de fiscalização que 
fica incumbido de tomar decisões que 
possam ter um impacto significativo no 
valor dos ativos dos acionistas do 
operador da rede de distribuição, em 
especial decisões relacionadas com a 
aprovação do plano financeiro anual e do 
plano financeiro a mais longo prazo, o 
nível de endividamento do operador da 
rede de distribuição e o montante dos 
dividendos distribuídos aos acionistas. 
Estão excluídas das decisões da alçada do 
órgão de fiscalização as decisões 
relacionadas com as atividades diárias do 
operador da rede de distribuição e de 
gestão da rede, e com as atividades 
necessárias à preparação do plano 
decenal de desenvolvimento da rede. O 
órgão de fiscalização é composto por 
representantes da empresa verticalmente 
integrada, por representantes de 
acionistas de terceiros e, quando a 
legislação aplicável de um Estado-
Membro assim o estipular, por 
representantes de outros interessados, 
como os empregados do operador da rede 
de distribuição.

(i) As decisões relativas à nomeação e 
recondução, às condições de trabalho, 
incluindo a remuneração, e à cessação do 
mandato das pessoas responsáveis pela 
gestão e/ou dos membros dos órgãos de 
administração do operador da rede de 
distribuição devem ser tomadas pelo 
órgão de fiscalização do operador da rede 
de distribuição.

(j) Não devem ter sido exercidos, direta ou 
indiretamente, nos três anos que 
precedem a nomeação das pessoas 
responsáveis pela gestão e/ou dos 
membros dos órgãos de administração do 
operador da rede de distribuição sujeitos à 
aplicação do presente número, quaisquer 
posições ou responsabilidades 
profissionais, interesses ou relações de 
negócios com a empresa verticalmente 
integrada ou qualquer parte da mesma ou 
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com os seus acionistas maioritários para 
além do operador da rede de distribuição.

(k) As pessoas responsáveis pela gestão 
e/ou os membros dos órgãos de 
administração e os empregados do 
operador da rede de distribuição não 
devem ter qualquer outra posição ou 
responsabilidade profissional, interesse 
ou relação de negócio, direta ou 
indiretamente, com a empresa 
verticalmente integrada ou qualquer 
outra parte da mesma ou com os seus 
acionistas maioritários.

(l) As pessoas responsáveis pela gestão 
e/ou os membros dos órgãos de 
administração e os empregados do 
operador da rede de distribuição não 
devem ser titulares de qualquer interesse 
em qualquer parte da empresa 
verticalmente integrada para além do 
operador da rede de distribuição, nem 
dela receber, direta ou indiretamente, 
qualquer benefício financeiro. A sua 
remuneração não deve depender das 
atividades ou resultados da empresa 
verticalmente integrada para além dos do 
operador da rede de distribuição.

(m) Durante um período de quatro anos, 
no mínimo, após o termo do seu mandato 
no operador da rede de distribuição, as 
pessoas responsáveis pela gestão e/ou os 
membros dos órgãos de administração 
não devem ter qualquer posição ou 
responsabilidade profissional, interesse 
ou relação de negócio, direta ou 
indiretamente, com a empresa 
verticalmente integrada ou qualquer parte 
da mesma para além do operador da rede 
de distribuição, nem com os seus 
acionistas maioritários.

Or. en

Justificação

Esta alteração está indissociavelmente ligada ao artigo 50.º e pormenoriza as disposições 
relativas à criação de uma entidade ORDUE.
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Alteração 1403
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta de regulamento
Artigo 51

Texto da Comissão Alteração

Artigo 51.º Suprimido

Funções da entidade ORDUE

1. As funções da entidade ORDUE são as 
seguintes:

(a) A operação e planeamento 
coordenados das redes de transmissão e 
de distribuição;

(b) A integração das fontes de energia 
renováveis, da produção distribuída e de 
outros recursos integrados na rede de 
distribuição, como o armazenamento de 
energia;

(c) O desenvolvimento da resposta da 
procura;

(d) A digitalização das redes de 
distribuição, incluindo a implantação de 
redes inteligentes e de sistemas de 
contadores inteligentes;

(e) A gestão de dados, a cibersegurança e 
a proteção de dados;

(f) A participação na elaboração de 
códigos de rede em conformidade com o 
artigo 56.º.

2. Além disso, a entidade ORDUE deve:

(a) Cooperar com a REORT para a 
eletricidade, sobre a monitorização da 
aplicação dos códigos de rede e 
orientações que possam ser relevantes 
para a exploração e o planeamento das 
redes de distribuição e a coordenação das 
redes de transporte e de distribuição, e 
que sejam aprovados nos termos do 
presente regulamento;

(b) Cooperar com a REORT para a 
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eletricidade e adotar as melhores práticas 
em matéria de exploração e planeamento 
de redes de transporte e distribuição, 
incluindo aspetos como o intercâmbio de 
dados entre operadores e a coordenação 
de recursos energéticos distribuídos;

(c) Trabalhar na identificação das 
melhores práticas nos domínios referidos 
no n.º 1 e para a introdução de melhorias 
na eficiência energética da rede de 
distribuição;

(d) Adotar o programa de trabalho anual 
e um relatório anual;

(e) Funcionar em plena conformidade 
com as regras da concorrência.

Or. en

Justificação

Deve suprimir-se a proposta de criação de uma entidade ORDUE a fim de eliminar o risco de 
conflitos de interesses. Esta alteração promove a coerência com outras alterações.

Alteração 1404
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 51

Texto da Comissão Alteração

Artigo 51.º Suprimido

Funções da entidade ORDUE

1. As funções da entidade ORDUE são as 
seguintes:

(a) A operação e planeamento 
coordenados das redes de transmissão e 
de distribuição;

(b) A integração das fontes de energia 
renováveis, da produção distribuída e de 
outros recursos integrados na rede de 
distribuição, como o armazenamento de 
energia;
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(c) O desenvolvimento da resposta da 
procura;

(d) A digitalização das redes de 
distribuição, incluindo a implantação de 
redes inteligentes e de sistemas de 
contadores inteligentes;

(e) A gestão de dados, a cibersegurança e 
a proteção de dados;

(f) A participação na elaboração de 
códigos de rede em conformidade com o 
artigo 56.º.

2. Além disso, a entidade ORDUE deve:

(a) Cooperar com a REORT para a 
eletricidade, sobre a monitorização da 
aplicação dos códigos de rede e 
orientações que possam ser relevantes 
para a exploração e o planeamento das 
redes de distribuição e a coordenação das 
redes de transporte e de distribuição, e 
que sejam aprovados nos termos do 
presente regulamento;

(b) Cooperar com a REORT para a 
eletricidade e adotar as melhores práticas 
em matéria de exploração e planeamento 
de redes de transporte e distribuição, 
incluindo aspetos como o intercâmbio de 
dados entre operadores e a coordenação 
de recursos energéticos distribuídos;

(c) Trabalhar na identificação das 
melhores práticas nos domínios referidos 
no n.º 1 e para a introdução de melhorias 
na eficiência energética da rede de 
distribuição;

(d) Adotar o programa de trabalho anual 
e um relatório anual;

(e) Funcionar em plena conformidade 
com as regras da concorrência.

Or. en

Alteração 1405
Kathleen Van Brempt
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Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. As funções da entidade ORDUE 
são as seguintes:

1. A principal função da entidade 
ORDUE é a participação na elaboração 
de códigos de rede em conformidade com 
os artigos 55.º e 56.º.
Outras funções podem incluir a troca de 
pontos de vista e boas práticas sobre:

Or. en

Alteração 1406
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A operação e planeamento 
coordenados das redes de transmissão e 
de distribuição;

Suprimido

Or. en

Alteração 1407
Zdzisław Krasnodębski

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A operação e planeamento 
coordenados das redes de transmissão e de 
distribuição;

(a) A adoção de recomendações 
relacionadas com a operação e 
planeamento coordenados das redes de 
transmissão e de distribuição em 
colaboração com a REORT para a 
eletricidade;

Or. en
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Alteração 1408
Zdzisław Krasnodębski

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A integração das fontes de energia 
renováveis, da produção distribuída e de 
outros recursos integrados na rede de 
distribuição, como o armazenamento de 
energia;

(b) A prestação de aconselhamento 
sobre uma eficiente integração das fontes 
de energia renováveis, da produção 
distribuída e de outros recursos integrados 
na rede de distribuição, como o 
armazenamento de energia;

Or. en

Alteração 1409
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A integração das fontes de energia 
renováveis, da produção distribuída e de 
outros recursos integrados na rede de 
distribuição, como o armazenamento de 
energia;

(b) A integração das fontes de energia 
renováveis, da produção distribuída e de 
outros recursos integrados na rede de 
distribuição, como o armazenamento de 
energia e a integração setorial;

Or. de

Justificação

O aditamento da integração setorial ao regulamento visa garantir estabilidade e condições 
equitativas entre todos os recursos baseados no mercado, por forma a alcançar os objetivos 
do mercado interno da energia da União.

Alteração 1410
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia 
Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta de regulamento
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Artigo 51 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A integração das fontes de energia 
renováveis, da produção distribuída e de 
outros recursos integrados na rede de 
distribuição, como o armazenamento de 
energia;

(b) A melhoria e a maximização da
integração das fontes de energia 
renováveis, da produção distribuída e de 
outros recursos integrados na rede de 
distribuição, como o armazenamento de 
energia;

Or. en

Alteração 1411
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A integração das fontes de energia 
renováveis, da produção distribuída e de 
outros recursos integrados na rede de 
distribuição, como o armazenamento de 
energia;

(b) A facilitação da integração das 
fontes de energia renováveis, da produção 
distribuída e de outros recursos integrados 
na rede de distribuição, como o 
armazenamento de energia;

Or. en

Alteração 1412
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O desenvolvimento da resposta da 
procura;

(c) A facilitação do desenvolvimento 
da resposta da procura, nomeadamente 
através de agregadores;

Or. en
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Alteração 1413
Zdzisław Krasnodębski

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O desenvolvimento da resposta da 
procura;

(c) A adoção de recomendações 
relacionadas com o desenvolvimento da 
resposta da procura;

Or. en

Alteração 1414
Carolina Punset

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O desenvolvimento da resposta da 
procura;

(c) O desenvolvimento da resposta da 
procura e do armazenamento de energia;

Or. en

Alteração 1415
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O desenvolvimento da resposta da 
procura;

(c) O desenvolvimento da resposta da 
procura e do armazenamento de energia;

Or. en

Alteração 1416
Kathleen Van Brempt
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Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) O desenvolvimento de técnicas de 
financiamento inovadoras, incluindo pré-
financiamento conjugado com reembolso 
através da fatura associado ao contador, 
para investimentos em energias 
renováveis e medidas de eficiência 
energética;

Or. en

Alteração 1417
Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 1 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-B) O cumprimento das funções de 
parte sujeita a obrigação nos termos da 
[Diretiva Eficiência Energética];

Or. en

Alteração 1418
Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 1 – alínea c-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-C) A introdução de melhorias na 
eficiência energética da rede de 
distribuição;

Or. en
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Alteração 1419
Zdzisław Krasnodębski

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) A digitalização das redes de 
distribuição, incluindo a implantação de 
redes inteligentes e de sistemas de 
contadores inteligentes;

(d) A adoção de recomendações 
relacionadas com a digitalização das redes 
de distribuição, incluindo a implantação de 
redes inteligentes e de sistemas de 
contadores inteligentes;

Or. en

Alteração 1420
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) A digitalização das redes de 
distribuição, incluindo a implantação de 
redes inteligentes e de sistemas de 
contadores inteligentes;

(d) O aceleramento da digitalização 
das redes de distribuição, incluindo a 
implantação de redes inteligentes e de 
sistemas de contadores inteligentes;

Or. en

Alteração 1421
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra 
Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) A digitalização das redes de 
distribuição, incluindo a implantação de 
redes inteligentes e de sistemas de 

(d) O aperfeiçoamento da digitalização 
das redes de distribuição, incluindo a 
implantação de redes inteligentes e de 
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contadores inteligentes; sistemas de contadores inteligentes;

Or. en

Alteração 1422
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) A digitalização das redes de 
distribuição, incluindo a implantação de 
redes inteligentes e de sistemas de 
contadores inteligentes;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 1423
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) A gestão de dados, a 
cibersegurança e a proteção de dados;

(e) A garantia de um acesso não 
discriminatório e neutro a dados, 
independentemente do modelo de gestão 
de dados, e a promoção da normalização, 
do intercâmbio transfronteiriço de dados, 
nomeadamente com a REORT para a 
eletricidade, sempre que tal seja 
pertinente para facilitar o intercâmbio de 
dados, a cibersegurança e a proteção de 
dados;

Or. en

Alteração 1424
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Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) A gestão de dados, a
cibersegurança e a proteção de dados;

(e) A gestão neutra de dados, da
cibersegurança e da proteção de dados, em 
cooperação com as autoridades e 
entidades pertinentes;

Or. en

Alteração 1425
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) A gestão de dados, a cibersegurança 
e a proteção de dados;

(e) O apoio a uma gestão de dados 
sólida, em conformidade com o direito à 
privacidade, a cibersegurança e a proteção 
de dados;

Or. en

Alteração 1426
Zdzisław Krasnodębski

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) A gestão de dados, a 
cibersegurança e a proteção de dados;

(e) A adoção de recomendações 
relacionadas com a gestão de dados, a 
cibersegurança e a proteção de dados;

Or. en



PE610.751v01-00 46/128 AM\1134764PT.docx

PT

Alteração 1427
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra 
Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López, Dan Nica

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) A gestão de dados, a
cibersegurança e a proteção de dados;

(e) A promoção da gestão neutra de 
dados, da cibersegurança e da proteção de 
dados;

Or. en

Alteração 1428
Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) A participação na elaboração de 
códigos de rede em conformidade com o 
artigo 55º.

Suprimido

Or. en

Alteração 1429
Pervenche Berès, Edouard Martin

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) A participação na elaboração de 
códigos de rede em conformidade com o 
artigo 55.º.

(f) A participação na recomendação, 
na proposta e na elaboração de códigos de 
rede e de orientações em conformidade 
com o artigo 55.º.

Or. en
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Justificação

As orientações são muito importantes, mesmo quando não têm valor jurídico: enunciam o 
caminho a seguir. Como tal, é importante que a entidade dos distribuidores de eletricidade 
possa participar na sua definição através da futura ORDUE.

Alteração 1430
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) A participação na elaboração de 
códigos de rede em conformidade com o 
artigo 55.º.

(f) O apoio à elaboração de códigos de 
rede através de emissão de pareceres em 
conformidade com o artigo 55.º.

Or. en

Alteração 1431
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) A definição de produtos de 
mercado normalizados, pelo menos para 
zonas de ofertas transfronteiriças, em 
colaboração com todos os participantes no 
mercado interessados, incluindo 
operadores de redes de transporte, 
prestadores de resposta da procura e 
outros utilizadores das redes;

Or. en

Alteração 1432
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset
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Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Cooperar com a REORT para a 
eletricidade, sobre a monitorização da 
aplicação dos códigos de rede e orientações 
que possam ser relevantes para a 
exploração e o planeamento das redes de 
distribuição e a coordenação das redes de 
transporte e de distribuição, e que sejam 
aprovados nos termos do presente 
regulamento;

(a) Cooperar eficazmente com a 
REORT para a eletricidade, a Agência e os 
reguladores nacionais a fim de facilitar a 
monitorização, por parte da Agência e, se 
for o caso, das entidades reguladoras 
nacionais, da aplicação dos códigos de 
rede e orientações que possam ser 
relevantes para a exploração e o 
planeamento das redes de distribuição e a 
coordenação das redes de transporte e de 
distribuição, e que sejam aprovados nos 
termos do presente regulamento;

Or. en

Alteração 1433
Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Trabalhar na identificação das 
melhores práticas nos domínios referidos 
no n.º 1 e para a introdução de melhorias 
na eficiência energética da rede de 
distribuição;

Suprimido

Or. en

Alteração 1434
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração
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(e) Funcionar em plena conformidade 
com as regras da concorrência.

Suprimido

Or. en

Alteração 1435
Pervenche Berès, Edouard Martin

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Colaborar com a REORT para a 
eletricidade na elaboração do plano 
decenal não vinculativo de 
desenvolvimento da rede à escala da 
União.

Or. en

Justificação

O plano decenal de desenvolvimento à escala da União tem impacto na distribuição de 
eletricidade: por conseguinte, é normal que a futura entidade que reúne os distribuidores de 
eletricidade possa colaborar com a REORTE.

Alteração 1436
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia 
Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta de regulamento
Artigo 51-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 51.º-A

Adoção das decisões

A entidade ORDUE deve aprovar por 
consenso as decisões relativas às 
respetivas funções descritas no artigo 51.º.

Or. en
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Alteração 1437
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 52

Texto da Comissão Alteração

Artigo 52.º Suprimido

Consultas no âmbito do processo de 
elaboração dos códigos de rede

1. Ao preparar os eventuais códigos de 
rede nos termos do artigo 56.º, a entidade 
ORDUE procede a um amplo processo de 
consulta, numa fase precoce e de forma 
aberta e transparente, envolvendo todas 
as partes interessadas e, em especial, as 
organizações representativas de todos os 
interessados, em conformidade com o 
regulamento interno referido no 
artigo 50.º. A consulta também deve 
incluir as entidades reguladoras 
nacionais e outras autoridades nacionais, 
nomeadamente clientes, empresas de 
comercialização e produção de 
eletricidade, utilizadores das redes, 
operadores de redes de distribuição, 
associações industriais relevantes, 
organismos técnicos e plataformas de 
intervenientes e tem por objetivo 
identificar as opiniões e as propostas de 
todos os interessados no processo de 
decisão.

2. As atas das reuniões e toda a 
documentação relativa às consultas a que 
se refere o n.º 1 são tornadas públicas.

3. A entidade ORDUE deve ter em 
consideração os pontos de vista 
apresentados durante o processo de 
consulta. Antes de adotar propostas de 
códigos de rede a que se refere o 
artigo 55.,º a entidade ORDUE deve 
indicar a forma como as observações 
recebidas durante o processo de consulta 
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foram tomadas em consideração. O 
eventual não atendimento das 
observações deve ser devidamente 
justificado.

Or. en

Alteração 1438
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 52

Texto da Comissão Alteração

Artigo 52.º Suprimido

Consultas no âmbito do processo de 
elaboração dos códigos de rede

1. Ao preparar os eventuais códigos de 
rede nos termos do artigo 56.º, a entidade 
ORDUE procede a um amplo processo de 
consulta, numa fase precoce e de forma 
aberta e transparente, envolvendo todas 
as partes interessadas e, em especial, as 
organizações representativas de todos os 
interessados, em conformidade com o 
regulamento interno referido no 
artigo 50.º. A consulta também deve 
incluir as entidades reguladoras 
nacionais e outras autoridades nacionais, 
nomeadamente clientes, empresas de 
comercialização e produção de 
eletricidade, utilizadores das redes, 
operadores de redes de distribuição, 
associações industriais relevantes, 
organismos técnicos e plataformas de 
intervenientes e tem por objetivo 
identificar as opiniões e as propostas de 
todos os interessados no processo de 
decisão.

2. As atas das reuniões e toda a 
documentação relativa às consultas a que 
se refere o n.º 1 são tornadas públicas.

3. A entidade ORDUE deve ter em 
consideração os pontos de vista 
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apresentados durante o processo de 
consulta. Antes de adotar propostas de 
códigos de rede a que se refere o 
artigo 55.,º a entidade ORDUE deve 
indicar a forma como as observações 
recebidas durante o processo de consulta 
foram tomadas em consideração. O 
eventual não atendimento das 
observações deve ser devidamente 
justificado.

Or. en

Alteração 1439
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta de regulamento
Artigo 52

Texto da Comissão Alteração

Artigo 52.º Suprimido

Consultas no âmbito do processo de 
elaboração dos códigos de rede

1. Ao preparar os eventuais códigos de 
rede nos termos do artigo 56.º, a entidade 
ORDUE procede a um amplo processo de 
consulta, numa fase precoce e de forma 
aberta e transparente, envolvendo todas 
as partes interessadas e, em especial, as 
organizações representativas de todos os 
interessados, em conformidade com o 
regulamento interno referido no 
artigo 50.º. A consulta também deve 
incluir as entidades reguladoras 
nacionais e outras autoridades nacionais, 
nomeadamente clientes, empresas de 
comercialização e produção de 
eletricidade, utilizadores das redes, 
operadores de redes de distribuição, 
associações industriais relevantes, 
organismos técnicos e plataformas de 
intervenientes e tem por objetivo 
identificar as opiniões e as propostas de 
todos os interessados no processo de 
decisão.
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2. As atas das reuniões e toda a 
documentação relativa às consultas a que 
se refere o n.º 1 são tornadas públicas.

3. A entidade ORDUE deve ter em 
consideração os pontos de vista 
apresentados durante o processo de 
consulta. Antes de adotar propostas de 
códigos de rede a que se refere o 
artigo 55.,º a entidade ORDUE deve 
indicar a forma como as observações 
recebidas durante o processo de consulta 
foram tomadas em consideração. O 
eventual não atendimento das 
observações deve ser devidamente 
justificado.

Or. en

Justificação

Deve suprimir-se a proposta de criação de uma entidade ORDUE a fim de eliminar o risco de 
conflitos de interesses. Esta alteração promove a coerência com outras alterações.

Alteração 1440
Miroslav Poche

Proposta de regulamento
Artigo 52 – título

Texto da Comissão Alteração

Consultas no âmbito do processo de 
elaboração dos códigos de rede

Consultas da entidade ORDUE

Or. en

Justificação

A entidade ORDUE deve ter uma supervisão adequada das respetivas atividades e deve 
efetuar consultas relativamente a todas as propostas, e não apenas às propostas que se 
referem ao desenvolvimento de códigos de rede.

Alteração 1441
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen 
Freund, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Dan Nica
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Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Ao preparar os eventuais códigos 
de rede nos termos do artigo 56.º, a 
entidade ORDUE procede a um amplo 
processo de consulta, numa fase precoce e 
de forma aberta e transparente, envolvendo 
todas as partes interessadas e, em especial, 
as organizações representativas de todos os 
interessados, em conformidade com o 
regulamento interno referido no artigo 50.º. 
A consulta também deve incluir as 
entidades reguladoras nacionais e outras 
autoridades nacionais, nomeadamente 
clientes, empresas de comercialização e 
produção de eletricidade, utilizadores das 
redes, operadores de redes de distribuição, 
associações industriais relevantes, 
organismos técnicos e plataformas de 
intervenientes e tem por objetivo 
identificar as opiniões e as propostas de 
todos os interessados no processo de 
decisão.

1. Ao preparar os novos códigos de 
rede para os dados técnicos do atos da 
União existentes que estabelecem o 
quadro político nos termos do artigo 56.º, a 
entidade ORDUE procede a um amplo 
processo de consulta, numa fase precoce e 
de forma aberta e transparente, envolvendo 
todas as partes interessadas e, em especial, 
as organizações representativas de todos os 
interessados, em conformidade com o 
regulamento interno referido no artigo 50.º. 
A consulta também deve incluir as 
entidades reguladoras nacionais e outras 
autoridades nacionais, nomeadamente 
clientes, empresas de comercialização e 
produção de eletricidade, utilizadores das 
redes, operadores de redes de distribuição, 
associações industriais relevantes, 
organismos técnicos e plataformas de 
intervenientes e tem por objetivo 
identificar as opiniões e as propostas de 
todos os interessados no processo de 
decisão.

Or. en

Alteração 1442
Miroslav Poche

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Durante a preparação das 
propostas relativas às funções referidas 
no artigo 51.º, a entidade ORDUE 
apresenta à Agência os projetos de 
propostas. No prazo de dois meses a 
contar da receção, a Agência envia um 
parecer à entidade ORDUE relativo aos 
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referidos projetos e às alterações 
propostas. Caso o parecer seja positivo, a 
ORDUE pode aprovar as propostas. Caso 
o parecer seja negativo, a ORDUE deve 
reformular as propostas. Em caso de 
alterações significativas, é necessário 
repetir a consulta prevista nos n.os 1, 2 e 3.

Or. en

Justificação

Deve ser atribuída à ACER uma função de supervisão dos textos propostos pela entidade 
ORDUE.

Alteração 1443
Miroslav Poche

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A entidade ORDUE deve ter em 
consideração os pontos de vista 
apresentados durante o processo de 
consulta. Antes de adotar propostas de 
códigos de rede a que se refere o 
artigo 55.,º a entidade ORDUE deve 
indicar a forma como as observações 
recebidas durante o processo de consulta 
foram tomadas em consideração. O 
eventual não atendimento das observações 
deve ser devidamente justificado.

3. A entidade ORDUE deve ter em 
consideração os pontos de vista 
apresentados durante o processo de 
consulta. Antes de adotar propostas de 
códigos de rede a que se refere o artigo 55.º 
ou propostas ao abrigo das funções a que 
se refere o artigo 51.º, a entidade ORDUE 
deve indicar numa publicação acessível a 
forma como as observações recebidas 
durante o processo de consulta foram 
tomadas em consideração. O eventual não 
atendimento das observações deve ser 
devidamente justificado na mesma 
publicação.

Or. en

Justificação

As obrigações de consulta não devem limitar-se ao desenvolvimento de códigos de rede, mas 
devem igualmente aplicar-se aos processos de planeamento do trabalho e ao desenvolvimento 
de códigos de rede, nomeadamente a fim de assegurar que a entrega ao consumidor é 
concebida desde o início e que os investimentos proporcionam o valor mais elevado aos 
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consumidores. O processo deve facilitar o contributo de peritos não técnicos que possam 
transmitir conhecimentos sobre o funcionamento do mercado.

Alteração 1444
Miroslav Poche

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Deve ser criado um conselho 
consultivo independente de representantes 
das partes interessadas, nomeadamente de 
utilizadores da rede e de consumidores 
finais, a fim de prestar aconselhamento 
independente à entidade ORDUE no que 
diz respeito:

(a) ao trabalho de identificação das 
melhores práticas para a introdução de 
melhorias na eficiência energética da rede 
de distribuição nos termos previstos no 
artigo 51.º, n.º 2, alínea c);

(b) ao programa de trabalho anual e ao 
relatório anual, nos termos previstos no 
artigo 51.º, n.º 2, alínea d); e

(c) à preparação dos eventuais códigos de 
rede em conformidade com o artigo 56.º.

Or. en

Justificação

As obrigações de consulta não devem limitar-se ao desenvolvimento de códigos de rede, mas 
devem igualmente aplicar-se aos processos de planeamento do trabalho e ao desenvolvimento 
de códigos de rede, nomeadamente a fim de assegurar que a entrega ao consumidor é 
concebida desde o início e que os investimentos proporcionam o valor mais elevado aos 
consumidores. O processo deve facilitar o contributo de peritos não técnicos que possam 
transmitir conhecimentos sobre o funcionamento do mercado.

Alteração 1445
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta de regulamento
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Artigo 53 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os operadores de redes de 
distribuição devem cooperar com os 
operadores de redes de transporte no 
planeamento e exploração das suas redes. 
Em especial, os operadores de redes de 
transporte e de distribuição devem trocar 
todas as informações e dados necessários 
sobre o desempenho dos ativos de 
produção e a resposta da procura, o 
funcionamento quotidiano das suas redes e 
o planeamento a longo prazo de 
investimentos na rede, a fim de garantir o 
desenvolvimento eficiente em termos de 
custos e a exploração e o funcionamento 
seguro e fiável da rede.

1. Os operadores de redes de 
distribuição e os operadores de redes de 
transporte devem cooperar no planeamento 
e exploração das suas redes. Em especial, 
os operadores de redes de transporte e de 
distribuição devem trocar todas as 
informações e dados necessários sobre o 
desempenho dos ativos de produção e a 
resposta da procura, o funcionamento 
quotidiano das suas redes e o planeamento 
a longo prazo de investimentos na rede, a 
fim de garantir o desenvolvimento eficiente 
em termos de custos e a exploração e o 
funcionamento seguro e fiável da rede.

Or. en

Alteração 1446
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os operadores de redes de 
transporte e de distribuição devem 
cooperar no sentido de alcançar um acesso 
coordenado aos recursos, como a produção 
distribuída, o armazenamento de energia e 
a resposta da procura que podem dar 
resposta a necessidades específicas das 
redes de distribuição e de transporte.

2. Os operadores de redes de 
transporte e de distribuição devem 
cooperar no sentido de alcançar um acesso 
coordenado aos recursos, como a produção 
distribuída, o armazenamento de energia e 
a resposta da procura que podem dar 
resposta a necessidades específicas das 
redes de distribuição e de transporte. Não 
devem assinar contratos com 
fornecedores destes recursos que os 
impeçam de vender os seus serviços 
noutros mercados. Devem ser definidos 
produtos normalizados para flexibilidade 
por zona de mercado, com a colaboração 
de operadores de redes de transporte e 
distribuição, prestadores de serviços de 
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resposta da procura e outros utilizadores 
das redes, e com supervisão regulamentar 
nos termos do artigo 32.º da [Diretiva da 
Eletricidade].

Or. en

Alteração 1447
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os operadores de redes de 
transporte e de distribuição devem 
cooperar no sentido de alcançar um acesso 
coordenado aos recursos, como a produção 
distribuída, o armazenamento de energia e 
a resposta da procura que podem dar 
resposta a necessidades específicas das 
redes de distribuição e de transporte.

2. Os operadores de redes de 
transporte e de distribuição devem 
cooperar no sentido de alcançar um acesso 
coordenado aos recursos, como a produção 
distribuída, o armazenamento de energia e 
a resposta da procura que podem dar 
resposta a necessidades específicas das 
redes de distribuição e de transporte. Não 
podem assinar contratos com 
fornecedores destes recursos que os 
impeçam de vender os seus serviços 
noutros mercados.

Or. en

Alteração 1448
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A REORT para a eletricidade e a 
entidade ORDUE devem apresentar uma 
proposta sobre a criação de um 
mecanismo formal de cooperação entre os 
operadores de redes de distribuição e os 
operadores de redes de transporte com o 
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objetivo de maximizar o contributo de 
todos os intervenientes (nomeadamente, 
agentes do mercado, cooperativas, 
comunidades de energia) para a 
concretização dos objetivos e metas da UE 
em matéria de clima e energia. A proposta 
deve identificar, nomeadamente, os 
seguintes elementos:

- descrição das funções do mecanismo de 
cooperação,

- descrição das responsabilidades dos 
operadores das redes de transporte e de 
distribuição na gestão do serviço,

- criação de mecanismos concretos de 
coordenação,

- identificação de todas as alterações 
necessárias aos códigos de rede existentes 
na UE,

- análise dos impactos funcionais na 
relação com outros intervenientes locais.

Or. en

Alteração 1449
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode, sob reserva das 
competências previstas nos artigos 55.º e 
57.º, adotar atos delegados. Esses atos 
delegados podem ser adotados sob a forma 
de códigos de rede com base em propostas 
elaboradas pela REORT para a eletricidade 
ou, se assim for decidido na lista de 
prioridades prevista no artigo 55.º, n.º 2, 
pela entidade ORDUE e pela Agência, 
segundo o procedimento previsto no 
artigo 55.º, ou sob a forma de orientações, 
segundo o procedimento previsto no 

1. O quadro político geral para os 
códigos de rede e orientações deve em 
primeiro lugar ser adotado em legislação 
da União mediante o processo legislativo 
ordinário. A Comissão pode, sob reserva 
das competências previstas nos artigos 55.º 
e 57.º, adotar atos delegados para as 
especificações técnicas dos códigos de 
rede e orientações nos casos em que o 
quadro político geral tenha sido adotado 
em legislação da União. Esses atos 
delegados podem ser adotados sob a forma 
de códigos de rede com base em propostas 
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artigo 57.º. elaboradas pela REORT para a eletricidade 
ou, se assim for decidido na lista de 
prioridades prevista no artigo 55.º, n.º 2, 
pela entidade ORDUE e pela Agência, 
segundo o procedimento previsto no 
artigo 55.º, ou sob a forma de orientações, 
segundo o procedimento previsto no 
artigo 57.º.

Or. en

Alteração 1450
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode, sob reserva das 
competências previstas nos artigos 55.º e 
57.º, adotar atos delegados. Esses atos 
delegados podem ser adotados sob a forma 
de códigos de rede com base em propostas 
elaboradas pela REORT para a eletricidade 
ou, se assim for decidido na lista de 
prioridades prevista no artigo 55.º, n.º 2, 
pela entidade ORDUE e pela Agência, 
segundo o procedimento previsto no 
artigo 55.º, ou sob a forma de orientações, 
segundo o procedimento previsto no 
artigo 57.º.

1. A Comissão pode, sob reserva das 
competências previstas nos artigos 55.º e 
57.º, adotar atos delegados. Esses atos 
delegados podem ser adotados sob a forma 
de códigos de rede com base em propostas 
elaboradas pela REORT para a 
eletricidade, segundo o procedimento 
previsto no artigo 55.º, ou sob a forma de 
orientações, segundo o procedimento 
previsto no artigo 57.º.

Or. en

Alteração 1451
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode, sob reserva das 1. A Comissão pode, sob reserva das 
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competências previstas nos artigos 55.º e 
57.º, adotar atos delegados. Esses atos 
delegados podem ser adotados sob a forma 
de códigos de rede com base em propostas 
elaboradas pela REORT para a eletricidade 
ou, se assim for decidido na lista de 
prioridades prevista no artigo 55.º, n.º 2, 
pela entidade ORDUE e pela Agência, 
segundo o procedimento previsto no 
artigo 55.º, ou sob a forma de orientações, 
segundo o procedimento previsto no 
artigo 57.º.

competências previstas nos artigos 55.º e 
57.º, adotar atos delegados. Esses atos 
delegados podem ser adotados sob a forma 
de códigos de rede com base em propostas 
de parecer elaboradas pela REORT para a 
eletricidade ou, se assim for decidido na 
lista de prioridades prevista no artigo 55.º, 
n.º 2, pela entidade ORDUE e numa 
proposta elaborada pela Agência, segundo 
o procedimento previsto no artigo 55.º, ou 
sob a forma de orientações, segundo o 
procedimento previsto no artigo 57.º.

Or. en

Alteração 1452
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode, sob reserva das 
competências previstas nos artigos 55.º e 
57.º, adotar atos delegados. Esses atos 
delegados podem ser adotados sob a forma 
de códigos de rede com base em propostas 
elaboradas pela REORT para a eletricidade 
ou, se assim for decidido na lista de 
prioridades prevista no artigo 55.º, n.º 2, 
pela entidade ORDUE e pela Agência, 
segundo o procedimento previsto no 
artigo 55.º, ou sob a forma de orientações, 
segundo o procedimento previsto no 
artigo 57.º.

1. A Comissão pode, sob reserva das 
competências previstas nos artigos 55.º e 
57.º, adotar atos de execução. Esses atos de 
execução podem ser adotados sob a forma 
de códigos de rede com base em propostas 
elaboradas pela REORT para a eletricidade 
ou, se assim for decidido na lista de 
prioridades prevista no artigo 55.º, n.º 2, 
pela entidade ORDUE e pela Agência, 
segundo o procedimento previsto no 
artigo 55.º, ou sob a forma de orientações, 
segundo o procedimento previsto no 
artigo 57.º.

Or. en

Alteração 1453
Jaromír Kohlíček

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode, sob reserva das 
competências previstas nos artigos 55.º e 
57.º, adotar atos delegados. Esses atos 
delegados podem ser adotados sob a forma 
de códigos de rede com base em propostas 
elaboradas pela REORT para a eletricidade 
ou, se assim for decidido na lista de 
prioridades prevista no artigo 55.º, n.º 2, 
pela entidade ORDUE e pela Agência, 
segundo o procedimento previsto no 
artigo 55.º, ou sob a forma de orientações, 
segundo o procedimento previsto no 
artigo 57.º.

1. A Comissão pode, sob reserva das 
competências previstas nos artigos 55.º e 
57.º, adotar atos de execução. Esses atos de 
execução podem ser adotados sob a forma 
de códigos de rede com base em propostas 
elaboradas pela REORT para a eletricidade 
ou, se assim for decidido na lista de 
prioridades prevista no artigo 55.º, n.º 2, 
pela entidade ORDUE e pela Agência, 
segundo o procedimento previsto no 
artigo 55.º, ou sob a forma de orientações, 
segundo o procedimento previsto no 
artigo 57.º.

Or. en

Justificação

É necessário avaliar a extensão e a forma de utilização dos atos delegados em todos os casos 
propostos na diretiva e refletidos no regulamento. A proposta de diretiva não esclarece qual é 
a lógica subjacente à utilização de atos de execução (por exemplo, formato de dados no 
artigo 24.º da diretiva) ou, noutros casos, à utilização de atos delegados (artigo 61.º relativo 
à ACER ou artigo 63.º relativo aos códigos de redes). Por conseguinte, não é claro qual a 
«regra» utilizada para estabelecer o tipo de ato a utilizar relativamente a temas específicos.

Alteração 1454
Zdzisław Krasnodębski

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode, sob reserva das 
competências previstas nos artigos 55.º e 
57.º, adotar atos delegados. Esses atos 
delegados podem ser adotados sob a forma 
de códigos de rede com base em propostas 
elaboradas pela REORT para a eletricidade 
ou, se assim for decidido na lista de 
prioridades prevista no artigo 55.º, n.º 2, 
pela entidade ORDUE e pela Agência, 
segundo o procedimento previsto no 
artigo 55.º, ou sob a forma de orientações, 
segundo o procedimento previsto no 

1. A Comissão pode, sob reserva das 
competências previstas nos artigos 55.º e 
57.º, adotar atos de execução. Esses atos de 
execução podem ser adotados sob a forma 
de códigos de rede com base em propostas 
elaboradas pela REORT para a eletricidade 
ou, se assim for decidido na lista de 
prioridades prevista no artigo 55.º, n.º 2, 
pela entidade ORDUE e pela Agência, 
segundo o procedimento previsto no 
artigo 55.º, ou sob a forma de orientações, 
segundo o procedimento previsto no 
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artigo 57.º. artigo 57.º.

Or. en

Alteração 1455
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode, sob reserva das 
competências previstas nos artigos 55.º e 
57.º, adotar atos delegados. Esses atos 
delegados podem ser adotados sob a forma 
de códigos de rede com base em propostas 
elaboradas pela REORT para a eletricidade 
ou, se assim for decidido na lista de 
prioridades prevista no artigo 55.º, n.º 2, 
pela entidade ORDUE e pela Agência, 
segundo o procedimento previsto no 
artigo 55.º, ou sob a forma de orientações, 
segundo o procedimento previsto no 
artigo 57.º.

1. A Comissão pode, sob reserva das 
competências previstas nos artigos 55.º e 
57.º, adotar atos delegados. Esses atos 
delegados podem ser adotados sob a forma 
de códigos de rede com base em propostas 
elaboradas pela REORT para a eletricidade 
ou, se assim for decidido na lista de 
prioridades prevista no artigo 55.º, n.º 2, 
pela Agência, segundo o procedimento 
previsto no artigo 55.º, ou sob a forma de 
orientações, segundo o procedimento 
previsto no artigo 57.º.

Or. en

Justificação

Deve suprimir-se a proposta de criação de uma entidade ORDUE a fim de eliminar o risco de 
conflitos de interesses. Esta alteração promove a coerência com outras alterações.

Alteração 1456
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 2 – alínea -a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(-a) Ser de natureza exclusivamente 
técnica;
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Or. en

Alteração 1457
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Assegurar que está previsto o nível 
mínimo de harmonização necessário para 
se atingir os objetivos do presente 
regulamento;

(a) Assegurar que está previsto o nível 
mínimo de harmonização técnica
necessário para se atingir os objetivos do 
presente regulamento;

Or. en

Alteração 1458
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 63.º no que diz respeito ao 
estabelecimento de códigos de rede nos 
seguintes domínios:

1. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados para definir regras precisas 
e tecnicamente pormenorizadas com 
relevância transfronteiriça em 
conformidade com o artigo 63.º no que diz 
respeito ao estabelecimento de códigos de 
rede. Antes de adotar um ato delegado 
para o estabelecimento de um novo código 
de rede ou para a modificação de um 
código de rede existente, a Comissão deve 
apresentar uma proposta legislativa, que 
respeite o processo legislativo ordinário, 
para a adoção do quadro político.

Or. en

Alteração 1459
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Zdzisław Krasnodębski

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 63.º no que diz respeito ao 
estabelecimento de códigos de rede nos 
seguintes domínios:

1. A Comissão fica habilitada a 
estabelecer códigos de rede, através de 
atos de execução adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame a que se refere o artigo 62.º, n.º 2,
nos seguintes domínios:

Or. en

Alteração 1460
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 63.º no que diz respeito ao 
estabelecimento de códigos de rede nos
seguintes domínios:

1. A Comissão fica habilitada durante 
cinco anos a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 63.º no que diz 
respeito ao estabelecimento de códigos de 
rede que abranjam os seguintes domínios:

Or. en

Alteração 1461
Jaromír Kohlíček

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 63.º no que diz respeito ao 
estabelecimento de códigos de rede nos 
seguintes domínios:

1. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos de execução em conformidade com o 
artigo 63.º no que diz respeito ao 
estabelecimento de códigos de rede nos 
seguintes domínios:
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Or. en

Justificação

A redação alternativa está em consonância com a nossa observação sobre os atos delegados, 
uma vez que é necessário avaliar a extensão e a forma de utilização dos atos delegados em 
todos os casos propostos na diretiva e refletidos no regulamento. A proposta de diretiva não 
esclarece qual é a lógica subjacente à utilização de atos de execução (por exemplo, formato 
de dados no artigo 24.º da diretiva) ou, noutros casos, à utilização de atos delegados (artigo 
61.º relativo à ACER ou artigo 63.º relativo aos códigos de redes). Por conseguinte, não é 
claro qual a «regra» utilizada para estabelecer o tipo de ato a utilizar relativamente a temas 
específicos.

Alteração 1462
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 63.º no que diz respeito ao 
estabelecimento de códigos de rede nos 
seguintes domínios:

1. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos de execução em conformidade com o 
artigo 63.º no que diz respeito ao 
estabelecimento de códigos de rede nos 
seguintes domínios:

Or. en

Alteração 1463
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Regras de atribuição de capacidade 
e de gestão de 
congestionamentos incluindo o deslastre 
da produção e o redespacho da produção 
e da procura;

(g) Regras de atribuição de capacidade 
e de gestão de congestionamentos;

Or. en
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Alteração 1464
Jaromír Kohlíček

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Regras de atribuição de capacidade 
e de gestão de 
congestionamentos incluindo o deslastre 
da produção e o redespacho da produção 
e da procura;

(g) Regras de atribuição de capacidade 
e de gestão de congestionamentos;

Or. en

Justificação

Esta supressão de parte do texto está em consonância com a nossa posição atual indicada no 
artigo 20.º.

Alteração 1465
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Regras de atribuição de capacidade 
e de gestão de 
congestionamentos incluindo o deslastre 
da produção e o redespacho da produção 
e da procura;

(g) Regras de atribuição de capacidade 
e de gestão de congestionamentos;

Or. en

Alteração 1466
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia 
Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração
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(g) Regras de atribuição de capacidade 
e de gestão de 
congestionamentos incluindo o deslastre 
da produção e o redespacho da produção 
e da procura;

(g) Regras de atribuição de capacidade 
e de gestão de congestionamentos;

Or. en

Alteração 1467
Angelika Niebler, Sven Schulze

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 1 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

(k) Regras relativas às estruturas 
harmonizadas das tarifas de transporte e 
de distribuição, bem como aos custos de 
ligação, incluindo regras relativas aos 
sinais de localização e à compensação 
interoperadores das redes de transportes;

Suprimido

Or. de

Justificação

As metodologias de estabelecimento de tarifas e as tarifas de rede assentam em influências 
nacionais e regionais. A harmonização das tarifas de rede seria contrária ao princípio da 
subsidiariedade. Por conseguinte, não compete à ACER formular recomendações neste 
âmbito.

Alteração 1468
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 1 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

(k) Regras relativas às estruturas 
harmonizadas das tarifas de transporte e 
de distribuição, bem como aos custos de 
ligação, incluindo regras relativas aos 
sinais de localização e à compensação 
interoperadores das redes de transportes;

Suprimido
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Or. en

Alteração 1469
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 1 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

(k) Regras relativas às estruturas 
harmonizadas das tarifas de transporte e 
de distribuição, bem como aos custos de 
ligação, incluindo regras relativas aos 
sinais de localização e à compensação 
interoperadores das redes de transportes;

Suprimido

Or. en

Alteração 1470
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 1 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

(k) Regras relativas às estruturas 
harmonizadas das tarifas de transporte e de 
distribuição, bem como aos custos de 
ligação, incluindo regras relativas aos 
sinais de localização e à compensação 
interoperadores das redes de transportes;

(k) Regras relativas às estruturas 
harmonizadas das tarifas de transporte, 
incluindo regras relativas aos sinais de 
localização e à compensação 
interoperadores das redes de transportes;

Or. en

Alteração 1471
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 1 – alínea k)
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Texto da Comissão Alteração

(k) Regras relativas às estruturas 
harmonizadas das tarifas de transporte e de 
distribuição, bem como aos custos de 
ligação, incluindo regras relativas aos 
sinais de localização e à compensação 
interoperadores das redes de transportes;

(k) Regras relativas às estruturas 
harmonizadas das tarifas de transporte, 
incluindo regras relativas aos sinais de 
localização e à compensação 
interoperadores das redes de transportes;

Or. en

Justificação

Tendo em conta as diferenças e variações regionais, não parece oportuno permitir uma 
harmonização à escala da UE das estruturas das tarifas de distribuição.

Alteração 1472
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 1 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

(k) Regras relativas às estruturas 
harmonizadas das tarifas de transporte e de 
distribuição, bem como aos custos de 
ligação, incluindo regras relativas aos 
sinais de localização e à compensação 
interoperadores das redes de transportes;

(k) Regras relativas às estruturas 
harmonizadas das tarifas de transporte, 
incluindo regras relativas aos sinais de 
localização e à compensação 
interoperadores das redes de transportes;

Or. en

Alteração 1473
Jaromír Kohlíček

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 1 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

(k) Regras relativas às estruturas 
harmonizadas das tarifas de transporte e de 
distribuição, bem como aos custos de 
ligação, incluindo regras relativas aos 
sinais de localização e à compensação 

(k) Regras relativas às estruturas 
harmonizadas das tarifas de 
transporte, bem como aos custos de 
ligação, incluindo regras relativas aos 
sinais de localização e à compensação 
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interoperadores das redes de transportes; interoperadores das redes de transportes;

Or. en

Justificação

Tendo em conta a variação dos aspetos e características naturais das redes de distribuição 
entre os Estados-Membros, não seria possível aplicar a harmonização das tarifas de 
distribuição ao nível da UE. O mesmo argumento aplica-se à alínea n) do presente artigo.

Alteração 1474
Miapetra Kumpula-Natri

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 1 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

(k) Regras relativas às estruturas 
harmonizadas das tarifas de transporte e de 
distribuição, bem como aos custos de 
ligação, incluindo regras relativas aos 
sinais de localização e à compensação 
interoperadores das redes de transportes;

(k) Regras relativas às estruturas 
harmonizadas das tarifas de 
transporte, bem como aos custos de 
ligação, incluindo regras relativas aos 
sinais de localização e à compensação 
interoperadores das redes de transportes;

Or. en

Justificação

Atendendo à rápida evolução do sistema energético, não se justifica associar os códigos de 
rede à estrutura de tarifas de distribuição dado o seu reduzido impacto transfronteiriço e a 
sua forte interligação com as especificidades locais.

Alteração 1475
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 1 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

(k) Regras relativas às estruturas 
harmonizadas das tarifas de transporte e de 
distribuição, bem como aos custos de 
ligação, incluindo regras relativas aos 
sinais de localização e à compensação 

(k) Regras relativas às estruturas 
harmonizadas das tarifas de 
transporte, bem como aos custos de 
ligação, incluindo regras relativas aos 
sinais de localização e à compensação 
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interoperadores das redes de transportes; interoperadores das redes de transportes;

Or. en

Alteração 1476
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 1 – alínea m)

Texto da Comissão Alteração

(m) Regras não discriminatórias e 
transparentes relativas à prestação de 
serviços auxiliares de não frequência, 
incluindo o controlo de tensão em estado 
estacionário, a inércia, a injeção rápida 
de corrente reativa e a capacidade de 
arranque autónomo;

Suprimido

Or. en

Alteração 1477
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 1 – alínea m)

Texto da Comissão Alteração

(m) Regras não discriminatórias e 
transparentes relativas à prestação de 
serviços auxiliares de não frequência, 
incluindo o controlo de tensão em estado 
estacionário, a inércia, a injeção rápida 
de corrente reativa e a capacidade de 
arranque autónomo;

Suprimido

Or. en

Alteração 1478
Evžen Tošenovský
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Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 1 – alínea n)

Texto da Comissão Alteração

(n) Resposta da procura, incluindo a 
agregação, o armazenamento de energia e 
as regras aplicáveis ao deslastre;

Suprimido

Or. en

Alteração 1479
Jaromír Kohlíček

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 1 – alínea n)

Texto da Comissão Alteração

(n) Resposta da procura, incluindo a 
agregação, o armazenamento de energia e 
as regras aplicáveis ao deslastre;

Suprimido

Or. en

Justificação

No presente regulamento, menciona-se claramente que as regras relativas a centros 
operacionais regionais devem ser estabelecidas pelos operadores de redes de transporte. 
Assim, não é claro o motivo que torna necessária uma disposição legal suplementar para os 
centros operacionais regionais. Consideramos também que todas estas importantes 
disposições devem ser expressamente mencionadas no texto do presente regulamento.

Alteração 1480
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 1 – alínea n)

Texto da Comissão Alteração

(n) Resposta da procura, incluindo a 
agregação, o armazenamento de energia e 

Suprimido



PE610.751v01-00 74/128 AM\1134764PT.docx

PT

as regras aplicáveis ao deslastre;

Or. en

Alteração 1481
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 1 – alínea n)

Texto da Comissão Alteração

(n) Resposta da procura, incluindo a 
agregação, o armazenamento de energia e 
as regras aplicáveis ao deslastre;

(n) Resposta da procura, incluindo a 
agregação e as regras aplicáveis ao 
deslastre;

Or. en

Alteração 1482
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 1 – alínea n-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(n-A) Armazenamento de energia;

Or. en

Alteração 1483
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 1 – alínea o)

Texto da Comissão Alteração

(o) regras em matéria de 
cibersegurança; e

Suprimido

Or. en
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Justificação

Existem já vários organismos europeus que tratam esta questão (como a ENISA), pelo que, 
provavelmente, um código de rede se sobreporia a outros regulamentos, além de que as 
informações públicas se devem limitar ao necessário.

Alteração 1484
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 1 – alínea o)

Texto da Comissão Alteração

(o) regras em matéria de 
cibersegurança; e

Suprimido

Or. en

Alteração 1485
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 1 – alínea p)

Texto da Comissão Alteração

(p) Regras relativas aos centros 
operacionais regionais.

Suprimido

Or. en

Justificação

As regras relativas aos centros de coordenação regional inserem-se naturalmente nas 
orientações para o funcionamento da rede, na medida em que podem proporcionar 
informações mais pormenorizadas sobre o modo como a coordenação deve ser concretizada 
na prática.

Alteração 1486
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche



PE610.751v01-00 76/128 AM\1134764PT.docx

PT

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 1 – alínea p)

Texto da Comissão Alteração

(p) Regras relativas aos centros 
operacionais regionais.

Suprimido

Or. en

Alteração 1487
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 1 – alínea p-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(p-A) Armazenamento de energia.

Or. en

Alteração 1488
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Após consulta à Agência, à REORT 
para a eletricidade e aos interessados, a 
Comissão estabelece uma lista de 
prioridades trienal identificando os 
domínios mencionados no n.º 1 a incluir no 
desenvolvimento de códigos de rede. Se o 
objeto do código de rede estiver 
diretamente relacionado com o 
funcionamento da rede de distribuição e 
for menos relevante para a rede de 
transporte, a Comissão pode solicitar à 
entidade ORDUE para a eletricidade, em 
vez da REORT para a eletricidade, que 
convoque um comité de redação e 
apresente uma proposta de código de rede 

2. Após consulta à Agência, à REORT 
para a eletricidade e aos interessados, a 
Comissão estabelece uma lista de 
prioridades trienal identificando os 
domínios mencionados no n.º 1 a incluir no 
desenvolvimento de códigos de rede.
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à Agência.

Or. en

Alteração 1489
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Após consulta à Agência, à REORT 
para a eletricidade e aos interessados, a 
Comissão estabelece uma lista de 
prioridades trienal identificando os 
domínios mencionados no n.º 1 a incluir no 
desenvolvimento de códigos de rede. Se o 
objeto do código de rede estiver 
diretamente relacionado com o 
funcionamento da rede de distribuição e 
for menos relevante para a rede de 
transporte, a Comissão pode solicitar à 
entidade ORDUE para a eletricidade, em 
vez da REORT para a eletricidade, que 
convoque um comité de redação e 
apresente uma proposta de código de rede 
à Agência.

2. Após consulta à Agência, à REORT 
para a eletricidade, à entidade ORDUE e 
aos interessados, a Comissão estabelece 
uma lista de prioridades anual
identificando os domínios mencionados no 
n.º 1 e no artigo 8.º, n.º 6, a incluir no 
desenvolvimento de códigos de rede.

Or. en

Justificação

O regulamento introduz uma entidade europeia dos operadores de redes de distribuição nos 
artigos 49.º a 51.º. Por conseguinte, as funções relacionadas com esta entidade têm de estar 
em consonância com o presente artigo e, nomeadamente no que respeita à cooperação entre 
os ORT e os ORD, com o artigo 53.º.

Alteração 1490
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Após consulta à Agência, à REORT 
para a eletricidade e aos interessados, a 
Comissão estabelece uma lista de 
prioridades trienal identificando os 
domínios mencionados no n.º 1 a incluir no 
desenvolvimento de códigos de rede. Se o 
objeto do código de rede estiver 
diretamente relacionado com o 
funcionamento da rede de distribuição e for 
menos relevante para a rede de transporte, 
a Comissão pode solicitar à entidade 
ORDUE para a eletricidade, em vez da 
REORT para a eletricidade, que convoque 
um comité de redação e apresente uma 
proposta de código de rede à Agência.

2. Após consulta à Agência, à REORT 
para a eletricidade e aos interessados, a 
Comissão estabelece uma lista de 
prioridades trienal identificando os 
domínios mencionados no n.º 1 a incluir no 
desenvolvimento de códigos de rede. Se o 
objeto do código de rede estiver 
diretamente relacionado com o 
funcionamento da rede de distribuição e for 
menos relevante para a rede de transporte, 
a Comissão pode solicitar à entidade 
ORDUE para a eletricidade, em vez da 
REORT para a eletricidade, que convoque 
um comité de redação e apresente uma 
proposta de código de rede à Agência. A 
entidade ORDUE deve assegurar que o 
comité de redação convocado possui uma 
representação geograficamente 
equilibrada, incluindo operadores de 
redes de distribuição de menor dimensão 
ou independentes, e está sujeito a regras 
relacionadas com a independência e a 
prevenção de conflitos de interesses.

Or. en

Alteração 1491
Pervenche Berès, Edouard Martin

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Após consulta à Agência, à REORT 
para a eletricidade e aos interessados, a 
Comissão estabelece uma lista de 
prioridades trienal identificando os 
domínios mencionados no n.º 1 a incluir no 
desenvolvimento de códigos de rede. Se o 
objeto do código de rede estiver 
diretamente relacionado com o 
funcionamento da rede de distribuição e for 
menos relevante para a rede de transporte, 

2. Após consulta à Agência, à REORT 
para a eletricidade, à entidade ORDUE, 
bem como aos interessados, a Comissão 
estabelece uma lista de prioridades trienal 
identificando os domínios mencionados no 
n.º 1 a incluir no desenvolvimento de 
códigos de rede após uma análise 
aprofundada de custo-benefício. Se o 
objeto do código de rede estiver 
diretamente relacionado com o 
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a Comissão pode solicitar à entidade 
ORDUE para a eletricidade, em vez da 
REORT para a eletricidade, que convoque 
um comité de redação e apresente uma 
proposta de código de rede à Agência.

funcionamento da rede de distribuição e for 
menos relevante para a rede de transporte, 
a Comissão pode solicitar à entidade 
ORDUE para a eletricidade, em vez da 
REORT para a eletricidade, que convoque 
um comité de redação e apresente uma 
proposta de código de rede à Agência.

Or. en

Justificação

Deve existir paridade entre a REORTE e a ORDUE. A análise de custo-benefício é 
importante para que os consumidores possam ser informados da lógica subjacente a uma 
decisão.

Alteração 1492
Fulvio Martusciello

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Após consulta à Agência, à REORT 
para a eletricidade e aos interessados, a 
Comissão estabelece uma lista de 
prioridades trienal identificando os 
domínios mencionados no n.º 1 a incluir no 
desenvolvimento de códigos de rede. Se o 
objeto do código de rede estiver 
diretamente relacionado com o 
funcionamento da rede de distribuição e for 
menos relevante para a rede de transporte, 
a Comissão pode solicitar à entidade 
ORDUE para a eletricidade, em vez da 
REORT para a eletricidade, que convoque 
um comité de redação e apresente uma 
proposta de código de rede à Agência.

2. Após consulta à Agência, à REORT 
para a eletricidade, aos operadores de 
redes de distribuição e aos interessados, a 
Comissão estabelece uma lista de 
prioridades anual identificando os 
domínios mencionados no n.º 1, a incluir 
no desenvolvimento de códigos de rede. Se 
o objeto do código de rede estiver 
diretamente relacionado com o 
funcionamento da rede de distribuição e for 
menos relevante para a rede de transporte, 
a Comissão pode solicitar à entidade 
ORDUE para a eletricidade, em vez da 
REORT para a eletricidade, que convoque 
um comité de redação e apresente uma 
proposta de código de rede à Agência.

Or. en

Alteração 1493
Dario Tamburrano, David Borrelli
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Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Após consulta à Agência, à REORT 
para a eletricidade e aos interessados, a 
Comissão estabelece uma lista de 
prioridades trienal identificando os 
domínios mencionados no n.º 1 a incluir no 
desenvolvimento de códigos de rede. Se o 
objeto do código de rede estiver 
diretamente relacionado com o 
funcionamento da rede de distribuição e for 
menos relevante para a rede de transporte, 
a Comissão pode solicitar à entidade 
ORDUE para a eletricidade, em vez da 
REORT para a eletricidade, que convoque 
um comité de redação e apresente uma 
proposta de código de rede à Agência.

2. Após consulta à Agência, à REORT 
para a eletricidade e aos interessados, a 
Comissão estabelece uma lista de 
prioridades trienal identificando os 
domínios mencionados no n.º 1 a incluir no 
desenvolvimento de códigos de rede. Se o 
objeto do código de rede estiver 
diretamente relacionado com o 
funcionamento da rede de distribuição e for 
menos relevante para a rede de transporte, 
a Comissão pode solicitar à Agência, em 
vez da REORT para a eletricidade, que 
convoque um comité de interessados e 
apresente uma proposta de código de rede.

Or. en

Justificação

Na ausência de uma entidade ORDUE, a ACER deve elaborar e acompanhar a aplicação de 
códigos de rede relacionados com redes de distribuição. A ACER deve igualmente ter o poder 
de convocar «comités de redação» de códigos de rede. Estes «comités de redação» devem 
passar a ser designados por «comités de interessados» para impedir qualquer interpretação 
incorreta quanto à sua função: os comités devem ter um papel consultivo e de apoio, não 
devem «segurar na caneta» na redação dos códigos de rede.

Alteração 1494
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Após consulta à Agência, à REORT 
para a eletricidade e aos interessados, a 
Comissão estabelece uma lista de 
prioridades trienal identificando os 
domínios mencionados no n.º 1 a incluir no 
desenvolvimento de códigos de rede. Se o 
objeto do código de rede estiver 

2. Após consulta à Agência, à REORT 
para a eletricidade, à entidade ORDUE e 
aos interessados, a Comissão estabelece 
uma lista de prioridades trienal 
identificando os domínios mencionados no 
n.º 1 a incluir no desenvolvimento de 
códigos de rede. Se o objeto do código de 
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diretamente relacionado com o 
funcionamento da rede de distribuição e for 
menos relevante para a rede de transporte, 
a Comissão pode solicitar à entidade 
ORDUE para a eletricidade, em vez da 
REORT para a eletricidade, que convoque 
um comité de redação e apresente uma 
proposta de código de rede à Agência.

rede estiver diretamente relacionado com o 
funcionamento da rede de distribuição e for 
menos relevante para a rede de transporte, 
a Comissão deve solicitar à entidade 
ORDUE para a eletricidade, em vez da 
REORT para a eletricidade, que convoque 
um comité de redação e apresente uma 
proposta de código de rede à Agência.

Or. en

Alteração 1495
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Após consulta à Agência, à REORT 
para a eletricidade e aos interessados, a 
Comissão estabelece uma lista de 
prioridades trienal identificando os 
domínios mencionados no n.º 1 a incluir 
no desenvolvimento de códigos de rede. Se 
o objeto do código de rede estiver 
diretamente relacionado com o 
funcionamento da rede de distribuição e for 
menos relevante para a rede de transporte, 
a Comissão pode solicitar à entidade 
ORDUE para a eletricidade, em vez da 
REORT para a eletricidade, que convoque 
um comité de redação e apresente uma 
proposta de código de rede à Agência.

2. Após consulta à Agência, à REORT 
para a eletricidade e aos interessados, a 
Comissão estabelece uma lista de 
prioridades trienal identificando os 
domínios a incluir na programação 
legislativa e no desenvolvimento de 
códigos de rede. Se o objeto do código de 
rede estiver diretamente relacionado com o 
funcionamento da rede de distribuição e for 
menos relevante para a rede de transporte, 
a Comissão pode solicitar à entidade 
ORDUE para a eletricidade, em vez da 
REORT para a eletricidade, que convoque 
um comité de redação e apresente uma 
proposta de código de rede à Agência.

Or. en

Alteração 1496
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão solicita à Agência que 
lhe apresente, num prazo razoável não 
superior a seis meses, uma orientação-
quadro não vinculativa («orientação-
quadro») que fixe princípios e objetivos 
claros, para o desenvolvimento de cada 
código de rede relacionado com os 
domínios identificados na lista de 
prioridades. O pedido da Comissão pode 
incluir condições que a orientação-quadro 
deve abordar. Cada orientação-quadro deve 
contribuir para a integração do mercado, 
um tratamento não discriminatório, uma 
concorrência efetiva e um funcionamento 
eficaz do mercado. A Comissão pode 
prorrogar este prazo mediante pedido 
fundamentado da Agência.

3. A Comissão solicita à Agência que 
lhe apresente, num prazo razoável não 
superior a seis meses, uma orientação-
quadro não vinculativa («orientação-
quadro») que fixe princípios e objetivos 
claros, para o desenvolvimento de cada 
código de rede relacionado com os 
domínios identificados na lista de 
prioridades. O pedido da Comissão pode 
incluir condições que a orientação-quadro 
deve abordar. Cada orientação-quadro deve 
contribuir para uma melhor integração no
mercado de altos níveis de eletricidade 
produzida a partir de fontes de energia 
renováveis variáveis, um tratamento não 
discriminatório, uma concorrência efetiva e 
um funcionamento eficaz do mercado. A 
Comissão pode prorrogar este prazo 
mediante pedido fundamentado da 
Agência.

Or. en

Alteração 1497
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Agência consulta formalmente a 
REORT para a eletricidade, a entidade 
ORDUE e os outros interessados sobre a 
orientação-quadro durante um período não 
inferior a dois meses e de forma aberta e 
transparente.

4. A Agência consulta formalmente a 
REORT para a eletricidade e os outros 
interessados sobre a orientação-quadro 
durante um período não inferior a dois 
meses e de forma aberta e transparente.

Or. en

Justificação

Esta alteração promove a coerência com outras alterações. Além disso, de modo a clarificar 
as diferentes funções e responsabilidades de elaboração de códigos de rede, as disposições 
sobre códigos de rede relacionados com a rede de distribuição devem ser introduzidas noutro 
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parágrafo. Assim, o conteúdo deste número limita-se aos códigos de rede abrangidos pela 
esfera de competências da REORTE.

Alteração 1498
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Agência consulta formalmente a 
REORT para a eletricidade, a entidade 
ORDUE e os outros interessados sobre a 
orientação-quadro durante um período não 
inferior a dois meses e de forma aberta e 
transparente.

4. A Agência consulta formalmente a 
REORT para a eletricidade e os outros 
interessados sobre a orientação-quadro 
durante um período não inferior a dois 
meses e de forma aberta e transparente.

Or. en

Alteração 1499
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Se a Comissão considerar que a 
orientação-quadro não contribui para a
integração do mercado, um tratamento não 
discriminatório, uma concorrência efetiva e 
um funcionamento eficaz do mercado, 
pode solicitar à Agência que reveja a 
orientação-quadro num prazo razoável e 
volte a apresentá-la à Comissão.

6. Se a Comissão considerar que a 
orientação-quadro não contribui para uma 
melhor integração no mercado de altos 
níveis de eletricidade produzida a partir 
de fontes de energia renováveis variáveis, 
um tratamento não discriminatório, uma 
concorrência efetiva e um funcionamento 
eficaz do mercado, pode solicitar à 
Agência que reveja a orientação-quadro 
num prazo razoável e volte a apresentá-la à 
Comissão.

Or. en

Alteração 1500
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Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. A Comissão solicita à REORT para 
a eletricidade ou, se assim for decidido na 
lista de prioridades referida no n.º 2, à 
entidade ORDUE para a eletricidade, que 
apresente à Agência uma proposta de 
código de rede que esteja em sintonia com 
a orientação-quadro relevante num prazo 
razoável, não superior a 12 meses.

8. A Comissão solicita à REORT para 
a eletricidade que apresente à Agência uma 
proposta de código de rede que esteja em 
sintonia com a orientação-quadro relevante 
num prazo razoável, não superior a 12 
meses.

Or. en

Justificação

Esta alteração promove a coerência com outras alterações. Além disso, de modo a clarificar 
as diferentes funções e responsabilidades de elaboração de códigos de rede, as disposições 
sobre códigos de rede relacionados com a rede de distribuição devem ser introduzidas noutro 
parágrafo. Assim, o conteúdo deste número limita-se aos códigos de rede abrangidos pela 
esfera de competências da REORTE.

Alteração 1501
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. A Comissão solicita à REORT para 
a eletricidade ou, se assim for decidido na 
lista de prioridades referida no n.º 2, à 
entidade ORDUE para a eletricidade, que 
apresente à Agência uma proposta de 
código de rede que esteja em sintonia com 
a orientação-quadro relevante num prazo 
razoável, não superior a 12 meses.

8. A Comissão solicita à REORT para 
a eletricidade que apresente à Agência uma 
proposta de código de rede que esteja em 
sintonia com a orientação-quadro relevante 
num prazo razoável, não superior a 12 
meses.

Or. en

Alteração 1502
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Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. A Comissão solicita à REORT para 
a eletricidade ou, se assim for decidido na 
lista de prioridades referida no n.º 2, à 
entidade ORDUE para a eletricidade, que 
apresente à Agência uma proposta de
código de rede que esteja em sintonia com 
a orientação-quadro relevante num prazo 
razoável, não superior a 12 meses.

8. A Comissão solicita à REORT para 
a eletricidade ou, se assim for decidido na 
lista de prioridades referida no n.º 2, à 
entidade ORDUE para a eletricidade, que 
apresente à Agência um parecer relativo a 
um código de rede que esteja em sintonia 
com a orientação-quadro relevante num
prazo razoável, não superior a 12 meses.

Or. en

Justificação

O regulamento introduz uma entidade europeia dos operadores de redes de distribuição nos 
artigos 49.º a 51.º. Por conseguinte, as funções relacionadas com esta entidade têm de estar 
em consonância com o presente artigo e, nomeadamente no que respeita à cooperação entre 
os ORT e os ORD, com o artigo 53.º.

Alteração 1503
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. A REORT para a eletricidade ou, 
se assim for decidido na lista prioritária 
em aplicação do n.º 2, a entidade 
ORDUE, convoca um comité de redação 
para a apoiar no processo de elaboração 
dos códigos de rede. O comité de redação é 
composto por representantes da REORT 
para a eletricidade, da Agência, da entidade 
ORDUE e, quando adequado, dos 
operadores nomeados do mercado da 
eletricidade e um número limitado das
principais partes interessadas. A REORT 
para a eletricidade ou, se assim for 

9. A Agência convoca um comité de 
redação para a apoiar no processo de 
elaboração dos códigos de rede. O comité 
de redação é composto por representantes 
da REORT para a eletricidade, da Agência, 
da entidade ORDUE e, quando adequado, 
dos operadores nomeados do mercado da 
eletricidade, as principais partes 
interessadas, incluindo operadores de 
mercado terceiros, e outras fontes 
externas de competências especializadas 
do mundo académico ou de organizações 
da sociedade civil. A Agência
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decidido na lista prioritária em aplicação 
do n.º 2, a entidade ORDUE,
elabora propostas de códigos de rede nos 
domínios mencionados no n.º 1 do presente 
artigo mediante solicitação feita pela 
Comissão nos termos do n.º 8.

elabora propostas de códigos de rede nos 
domínios mencionados no n.º 6 do artigo e 
no n.º 1 do presente artigo mediante 
solicitação feita pela Comissão nos termos 
do n.º 8;

Or. en

Justificação

O regulamento introduz uma entidade europeia dos operadores de redes de distribuição nos 
artigos 49.º a 51.º. Por conseguinte, as funções relacionadas com esta entidade têm de estar 
em consonância com o presente artigo e, nomeadamente no que respeita à cooperação entre 
os ORT e os ORD, com o artigo 53.º.

Alteração 1504
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. A REORT para a eletricidade ou, se 
assim for decidido na lista prioritária em 
aplicação do n.º 2, a entidade ORDUE,
convoca um comité de redação para a 
apoiar no processo de elaboração dos 
códigos de rede. O comité de redação é 
composto por representantes da REORT 
para a eletricidade, da Agência, da 
entidade ORDUE e, quando adequado,
dos operadores nomeados do mercado da 
eletricidade e um número limitado das 
principais partes interessadas. A REORT 
para a eletricidade ou, se assim for 
decidido na lista prioritária em aplicação 
do n.º 2, a entidade ORDUE,
elabora propostas de códigos de rede nos 
domínios mencionados no n.º 1 do presente 
artigo mediante solicitação feita pela 
Comissão nos termos do n.º 8.

9. A REORT para a eletricidade 
convoca um comité de interessados para a 
apoiar no processo de elaboração dos 
códigos de rede. O comité de interessados
é composto por representantes da REORT 
para a eletricidade, da Agência e de outros 
intervenientes que sejam potenciais 
interessados no código de rede, incluindo 
operadores de redes de distribuição, 
utilizadores das redes dos operadores 
nomeados do mercado da eletricidade, 
associações industriais relevantes, 
organismos técnicos e associações de 
defesa do consumidor. A REORT para a 
eletricidade elabora propostas de códigos 
de rede nos domínios mencionados no n.º 1 
do presente artigo mediante solicitação 
feita pela Comissão nos termos do n.º 8.

Or. en
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Justificação

Existing language on the “drafting committee” (renamed “stakeholder committee”) including 
"a limited number of the main affected stakeholders" is too vague and could limit 
participation. In order to ensure that the process is not captured by large industry 
associations, the Electricity Regulation should ensure that all relevant stakeholders who are 
likely to have an interest in the network code, particularly smaller less-resourced ones, can 
support the network code development process and are adequately represented. Furthermore, 
in order to provide clarification around the discint roles and responsibilities to elaborate 
network codes, provisions on network codes related to the distribution grid should be moved 
to another sub-paragraph. Hence, the content of this paragraph is limited to network codes 
falling within the scope of ENTSO-E’s remit.

Alteração 1505
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. A REORT para a eletricidade ou, se 
assim for decidido na lista prioritária em 
aplicação do n.º 2, a entidade ORDUE,
convoca um comité de redação para a 
apoiar no processo de elaboração dos 
códigos de rede. O comité de redação é 
composto por representantes da REORT 
para a eletricidade, da Agência, da 
entidade ORDUE e, quando adequado, 
dos operadores nomeados do mercado da 
eletricidade e um número limitado das 
principais partes interessadas. A REORT 
para a eletricidade ou, se assim for 
decidido na lista prioritária em aplicação 
do n.º 2, a entidade ORDUE,
elabora propostas de códigos de rede nos 
domínios mencionados no n.º 1 do presente 
artigo mediante solicitação feita pela 
Comissão nos termos do n.º 8.

9. A REORT para a eletricidade 
convoca um comité de interessados para a 
apoiar no processo de elaboração dos 
códigos de rede. O comité de interessados
é composto por representantes da REORT 
para a eletricidade, da Agência e de outros 
intervenientes que sejam potenciais 
interessados no código de rede, incluindo 
operadores de redes de distribuição, 
utilizadores das redes dos operadores 
nomeados do mercado da eletricidade, 
associações industriais relevantes, 
organismos técnicos e associações de 
defesa do consumidor. A REORT para a 
eletricidade elabora propostas de códigos 
de rede nos domínios mencionados no n.º 1 
do presente artigo mediante solicitação 
feita pela Comissão nos termos do n.º 8.

Or. en

Alteração 1506
Zdzisław Krasnodębski
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Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. A Agência revê o código de rede e 
assegura-se de que este está em sintonia 
com as orientações-quadro aplicáveis e 
contribui para a integração do mercado, um 
tratamento não discriminatório, uma 
concorrência efetiva e um funcionamento 
eficaz do mercado, e submete o código de 
rede revisto à apreciação da Comissão num 
prazo de seis meses a contar da receção da 
proposta. Na proposta apresentada à 
Comissão, a Agência deve ter em conta os 
pontos de vista de todas as partes 
interessadas durante os trabalhos de 
elaboração da proposta dirigida pela 
REORT para a eletricidade ou pela 
entidade ORDUE e deve consultar 
formalmente as partes interessadas sobre a 
versão a apresentar à Comissão.

10. A Agência revê o código de rede e 
assegura-se de que este está em sintonia 
com as orientações-quadro aplicáveis e 
contribui para a integração do mercado, um 
tratamento não discriminatório, uma 
concorrência efetiva e um funcionamento 
eficaz do mercado. No prazo de quatro 
meses a contar da receção, a Agência 
fornece o código de rede revisto à REORT 
para a eletricidade ou à entidade ORDUE. 
Se a REORT para a eletricidade ou a 
entidade ORDUE não concordar com o 
código de rede revisto, deve convocar o 
comité de redação a que se refere o artigo 
9.º para obter apoio no processo de 
elaboração do código de rede revisto. A 
REORT para a eletricidade ou a entidade 
ORDUE emite a sua opinião quanto ao 
código de rede revisto e apresenta-o 
novamente à Agência no prazo de dois 
meses a contar da receção do código de 
rede revisto. A Agência submete o código 
de rede revisto à apreciação da Comissão 
num prazo de um mês a contar da receção 
da proposta revista. Na proposta 
apresentada à Comissão, a Agência deve 
ter em conta os pontos de vista de todas as 
partes interessadas durante os trabalhos de 
elaboração da proposta dirigida pela 
REORT para a eletricidade ou pela 
entidade ORDUE e deve consultar 
formalmente as partes interessadas sobre a 
versão a apresentar à Comissão.

Or. en

Alteração 1507
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 10
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Texto da Comissão Alteração

10. A Agência revê o código de rede e 
assegura-se de que este está em sintonia 
com as orientações-quadro aplicáveis e 
contribui para a integração do mercado, um 
tratamento não discriminatório, uma 
concorrência efetiva e um funcionamento 
eficaz do mercado, e submete o código de 
rede revisto à apreciação da Comissão num 
prazo de seis meses a contar da receção da 
proposta. Na proposta apresentada à 
Comissão, a Agência deve ter em conta os 
pontos de vista de todas as partes 
interessadas durante os trabalhos de 
elaboração da proposta dirigida pela 
REORT para a eletricidade ou pela 
entidade ORDUE e deve consultar 
formalmente as partes interessadas sobre a 
versão a apresentar à Comissão.

10. A Agência revê o código de rede 
elaborado pela REORT para a 
eletricidade e assegura-se de que este está 
em sintonia com as orientações-quadro 
aplicáveis e contribui para a integração do 
mercado, um tratamento não 
discriminatório, uma concorrência efetiva e 
um funcionamento eficaz do mercado, e 
submete o código de rede revisto à 
apreciação da Comissão num prazo de seis 
meses a contar da receção da proposta  Na 
proposta apresentada à Comissão, a 
Agência deve ter em conta os pontos de 
vista de todas as partes interessadas 
durante os trabalhos de elaboração da 
proposta dirigida pela REORT para a 
eletricidade e deve consultar formalmente 
as partes interessadas sobre a versão a 
apresentar à Comissão.

Or. en

Justificação

Esta alteração promove a coerência com outras alterações. Além disso, de modo a clarificar 
as diferentes funções e responsabilidades de elaboração de códigos de rede, as disposições 
sobre códigos de rede relacionados com a rede de distribuição devem ser transferidas para 
outro parágrafo. Assim, o conteúdo deste número limita-se aos códigos de rede abrangidos 
pela esfera de competências da REORTE.

Alteração 1508
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. A Agência revê o código de rede e 
assegura-se de que este está em sintonia 
com as orientações-quadro aplicáveis e 
contribui para a integração do mercado, um 
tratamento não discriminatório, uma 
concorrência efetiva e um funcionamento 
eficaz do mercado, e submete o código de 

10. A Agência revê o código de rede 
elaborado pela REORT para a 
eletricidade e assegura-se de que este está 
em sintonia com as orientações-quadro 
aplicáveis e contribui para a integração do 
mercado, um tratamento não 
discriminatório, uma concorrência efetiva e 



PE610.751v01-00 90/128 AM\1134764PT.docx

PT

rede revisto à apreciação da Comissão num 
prazo de seis meses a contar da receção da 
proposta. Na proposta apresentada à 
Comissão, a Agência deve ter em conta os 
pontos de vista de todas as partes 
interessadas durante os trabalhos de 
elaboração da proposta dirigida pela 
REORT para a eletricidade ou pela 
entidade ORDUE e deve consultar 
formalmente as partes interessadas sobre a 
versão a apresentar à Comissão.

um funcionamento eficaz do mercado, e 
submete o código de rede revisto à 
apreciação da Comissão num prazo de seis 
meses a contar da receção da proposta. Na 
proposta apresentada à Comissão, a 
Agência deve ter em conta os pontos de 
vista de todas as partes interessadas 
durante os trabalhos de elaboração da 
proposta dirigida pela REORT para a 
eletricidade e deve consultar formalmente 
as partes interessadas sobre a versão a 
apresentar à Comissão.

Or. en

Alteração 1509
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. A Agência revê o código de rede e
assegura-se de que este está em sintonia 
com as orientações-quadro aplicáveis e 
contribui para a integração do mercado, um 
tratamento não discriminatório, uma 
concorrência efetiva e um funcionamento 
eficaz do mercado, e submete o código de 
rede revisto à apreciação da Comissão num 
prazo de seis meses a contar da receção da 
proposta. Na proposta apresentada à 
Comissão, a Agência deve ter em conta os 
pontos de vista de todas as partes 
interessadas durante os trabalhos de 
elaboração da proposta dirigida pela 
REORT para a eletricidade ou pela 
entidade ORDUE e deve consultar 
formalmente as partes interessadas sobre 
a versão a apresentar à Comissão.

10. A Agência assegura-se de que o 
código de rede está em sintonia com as 
orientações-quadro aplicáveis e contribui 
para uma melhor integração no mercado 
de altos níveis de eletricidade produzida a 
partir de fontes de energia renováveis 
variáveis, um tratamento não 
discriminatório, uma concorrência efetiva e 
um funcionamento eficaz do mercado, e 
submete o código de rede proposto à 
apreciação da Comissão num prazo de seis 
meses a contar da receção do parecer. Na 
proposta apresentada à Comissão, a 
Agência deve ter em conta os pontos de 
vista de todas as partes interessadas 
durante os trabalhos de elaboração da 
proposta.

Or. en
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Alteração 1510
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 11

Texto da Comissão Alteração

11. Se a REORT para a eletricidade ou 
a entidade ORDUE não conseguirem
elaborar um código de rede dentro do 
prazo estipulado pela Comissão nos termos 
do n.º 8, a Comissão pode solicitar à 
Agência que elabore um projeto de código 
de rede com base na orientação-quadro 
aplicável. A Agência pode lançar uma nova 
consulta durante a fase de elaboração do 
projeto de código de rede nos termos do 
presente número. A Agência apresenta à 
Comissão um projeto de código de rede 
elaborado nos termos do presente número e 
pode recomendar-lhe que o aprove.

11. Se a REORT para a eletricidade 
não conseguir elaborar um parecer dentro 
do prazo estipulado pela Comissão nos 
termos do n.º 8, a Comissão pode solicitar 
à Agência que elabore um projeto de 
código de rede com base na orientação-
quadro aplicável sem o parecer da REORT 
para a eletricidade. A Agência pode lançar 
uma nova consulta durante a fase de 
elaboração do projeto de código de rede 
nos termos do presente número. A Agência 
apresenta à Comissão um projeto de código 
de rede elaborado nos termos do presente 
número e pode recomendar-lhe que o 
aprove.

Or. en

Alteração 1511
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 11

Texto da Comissão Alteração

11. Se a REORT para a eletricidade ou 
a entidade ORDUE não conseguirem
elaborar um código de rede dentro do prazo 
estipulado pela Comissão nos termos do 
n.º 8, a Comissão pode solicitar à Agência 
que elabore um projeto de código de rede 
com base na orientação-quadro aplicável. 
A Agência pode lançar uma nova consulta 
durante a fase de elaboração do projeto de 
código de rede nos termos do presente 
número. A Agência apresenta à Comissão 
um projeto de código de rede elaborado 

11. Se a REORT para a 
eletricidade não tiver conseguido elaborar 
um código de rede dentro do prazo 
estipulado pela Comissão nos termos do 
n.º 8, a Comissão pode solicitar à Agência 
que elabore um projeto de código de rede 
com base na orientação-quadro aplicável. 
A Agência pode lançar uma nova consulta 
durante a fase de elaboração do projeto de 
código de rede nos termos do presente 
número. A Agência apresenta à Comissão 
um projeto de código de rede elaborado 
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nos termos do presente número e pode 
recomendar-lhe que o aprove.

nos termos do presente número e pode 
recomendar-lhe que o aprove.

Or. en

Alteração 1512
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 11

Texto da Comissão Alteração

11. Se a REORT para a eletricidade ou 
a entidade ORDUE não conseguirem
elaborar um código de rede dentro do prazo 
estipulado pela Comissão nos termos do 
n.º 8, a Comissão pode solicitar à Agência 
que elabore um projeto de código de rede 
com base na orientação-quadro aplicável. 
A Agência pode lançar uma nova consulta 
durante a fase de elaboração do projeto de 
código de rede nos termos do presente 
número. A Agência apresenta à Comissão 
um projeto de código de rede elaborado 
nos termos do presente número e pode 
recomendar-lhe que o aprove.

11. Se a REORT para a 
eletricidade não tiver conseguido elaborar 
um código de rede dentro do prazo 
estipulado pela Comissão nos termos do 
n.º 8, a Comissão pode solicitar à Agência 
que elabore um projeto de código de rede 
com base na orientação-quadro aplicável. 
A Agência pode lançar uma nova consulta 
durante a fase de elaboração do projeto de 
código de rede nos termos do presente 
número. A Agência apresenta à Comissão 
um projeto de código de rede elaborado 
nos termos do presente número e pode 
recomendar-lhe que o aprove.

Or. en

Justificação

Esta alteração promove a coerência com outras alterações. Além disso, de modo a clarificar 
as diferentes funções e responsabilidades de elaboração de códigos de rede, as disposições 
sobre códigos de rede relacionados com a rede de distribuição devem ser transferidas para 
outro parágrafo. Assim, o conteúdo deste número limita-se aos códigos de rede abrangidos 
pela esfera de competências da REORTE.

Alteração 1513
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 12
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Texto da Comissão Alteração

12. A Comissão pode aprovar, por sua 
própria iniciativa caso a REORT para a 
eletricidade ou a entidade ORDUE não 
tenham conseguido elaborar um código 
de rede, ou caso a Agência não tenha 
conseguido elaborar um projeto de código 
de rede tal como referido no n.º 11 deste 
artigo, ou mediante recomendação da 
Agência nos termos do n.º 10 deste artigo, 
um ou vários códigos de rede nos domínios 
enumerados no n.º 1.

12. A Comissão pode aprovar, por sua 
própria iniciativa caso a Agência não tenha 
conseguido elaborar um projeto de código 
de rede tal como referido no n.º 11 deste 
artigo, ou mediante recomendação da 
Agência nos termos do n.º 10 deste artigo, 
um ou vários códigos de rede nos domínios 
enumerados no n.º 1.

Or. en

Alteração 1514
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 12

Texto da Comissão Alteração

12. A Comissão pode aprovar, por sua 
própria iniciativa caso a REORT para a 
eletricidade ou a entidade ORDUE não 
tenham conseguido elaborar um código de 
rede, ou caso a Agência não tenha 
conseguido elaborar um projeto de código 
de rede tal como referido no n.º 11 deste 
artigo, ou mediante recomendação da 
Agência nos termos do n.º 10 deste artigo, 
um ou vários códigos de rede nos domínios 
enumerados no n.º 1.

12. A Comissão pode aprovar, por sua 
própria iniciativa caso a REORT para a 
eletricidade não tenha conseguido elaborar 
um código de rede, ou caso a Agência não 
tenha conseguido elaborar um projeto de 
código de rede tal como referido no n.º 11 
deste artigo, ou mediante recomendação da 
Agência nos termos do n.º 10 deste artigo, 
um ou vários códigos de rede nos domínios 
enumerados no n.º 1.

Or. en

Alteração 1515
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 12
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Texto da Comissão Alteração

12. A Comissão pode aprovar, por sua 
própria iniciativa caso a REORT para a 
eletricidade ou a entidade ORDUE não 
tenham conseguido elaborar um código de 
rede, ou caso a Agência não tenha 
conseguido elaborar um projeto de código 
de rede tal como referido no n.º 11 deste 
artigo, ou mediante recomendação da 
Agência nos termos do n.º 10 deste artigo, 
um ou vários códigos de rede nos domínios 
enumerados no n.º 1.

12. A Comissão pode aprovar, por sua 
própria iniciativa caso a REORT para a 
eletricidade ou a Agência não tenham 
conseguido elaborar um código de rede, ou 
caso a Agência não tenha conseguido 
elaborar um projeto de código de rede tal 
como referido no n.º 11 deste artigo, ou 
mediante recomendação da Agência nos 
termos do n.º 10 deste artigo, um ou vários 
códigos de rede nos domínios enumerados 
no n.º 1.

Or. en

Justificação

Esta alteração promove a coerência com outras alterações.

Alteração 1516
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 13

Texto da Comissão Alteração

13. Sempre que a Comissão proponha a 
adoção de um código de rede por sua 
própria iniciativa, consulta a Agência, a 
REORT para a eletricidade e todos os 
interessados sobre um projeto de código de 
rede durante um período não inferior a dois 
meses.

13. Sempre que a Comissão proponha a 
adoção de um código de rede por sua 
própria iniciativa, consulta a Agência, a 
REORT para a eletricidade, a entidade 
ORDUE e todos os interessados sobre um 
projeto de código de rede durante um 
período não inferior a dois meses.

Or. en

Alteração 1517
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 13
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Texto da Comissão Alteração

13. Sempre que a Comissão proponha a 
adoção de um código de rede por sua 
própria iniciativa, consulta a Agência, a
REORT para a eletricidade e todos os 
interessados sobre um projeto de código de 
rede durante um período não inferior a dois 
meses.

13. Sempre que a Comissão proponha a 
adoção de um código de rede por sua 
própria iniciativa, consulta a Agência, a 
REORT para a eletricidade, a entidade 
ORDUE e todos os interessados sobre um 
projeto de código de rede durante um 
período não inferior a dois meses.

Or. en

Alteração 1518
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

13-A. Se o objeto do código de rede 
estiver diretamente relacionado com o 
funcionamento da rede de distribuição e 
for menos relevante para a rede de 
transporte, e se assim for decidido na lista 
prioritária em aplicação do n.º 2, a 
Agência apresenta uma proposta de 
código de rede à Comissão num prazo 
razoável, não superior a 12 meses. A 
Agência convoca um comité de 
interessados para a apoiar no processo de 
elaboração do código de rede. O comité de 
interessados é composto por 
representantes da Agência, da REORT 
para a eletricidade e de outros 
intervenientes que sejam potenciais 
interessados no código de rede, incluindo 
operadores de redes de distribuição, os 
operadores nomeados do mercado da 
eletricidade, utilizadores das redes, 
associações industriais relevantes, 
organismos técnicos e plataformas de 
defesa do consumidor. A Agência 
assegura-se de que o código de rede está 
em sintonia com as orientações-quadro 
aplicáveis e contribui para a integração 
do mercado, um tratamento não 
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discriminatório, uma concorrência efetiva 
e um funcionamento eficaz do mercado, e 
apresenta o código de rede à Comissão. 
Na proposta apresentada à Comissão, a 
Agência deve ter em conta os pontos de 
vista de todas as partes interessadas 
durante os trabalhos de elaboração da 
proposta e deve consultar formalmente as 
partes interessadas sobre a versão a 
apresentar à Comissão.

Or. en

Justificação

A alteração proposta estabelece o processo de elaboração de códigos de rede relacionados 
com a rede de distribuição. Na ausência de uma entidade ORDUE, a ACER deve elaborar e
acompanhar a aplicação de códigos de rede relacionados com redes de distribuição. A ACER 
deve igualmente ter o poder de convocar «comités de redação» (que passam a ser designados 
por «comités de interessados») para a apoiar no processo de elaboração de códigos de rede.

Alteração 1519
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 14

Texto da Comissão Alteração

14. O presente artigo não prejudica o 
direito da Comissão de aprovar e alterar as 
orientações tal como estabelecido no 
artigo 57.º. O presente artigo não prejudica 
a possibilidade de a REORT para a 
eletricidade elaborar orientações não 
vinculativas nos domínios mencionados no 
n.º 1 quando não estiverem relacionados 
com domínios cobertos por uma solicitação 
da Comissão. Estas orientações são 
submetidas à Agência para parecer. Este 
parecer será tido em devida consideração 
pela REORT para a eletricidade.

14. O presente artigo não prejudica o 
direito da Comissão de aprovar e alterar as 
orientações tal como estabelecido no 
artigo 57.º. O presente artigo não prejudica 
a possibilidade de a REORT para a 
eletricidade e a entidade ORDUE 
elaborarem orientações não vinculativas 
nos domínios mencionados no n.º 1 quando 
não estiverem relacionados com domínios 
cobertos por uma solicitação da Comissão. 
Estas orientações são submetidas à 
Agência para parecer. Este parecer será 
tido em devida consideração pela REORT 
para a eletricidade e pela entidade 
ORDUE.

Or. en
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Justificação

O regulamento introduz uma entidade europeia dos operadores de redes de distribuição nos 
artigos 49.º a 51.º. Por conseguinte, as funções relacionadas com esta entidade têm de estar 
em consonância com o presente artigo e, nomeadamente no que respeita à cooperação entre 
os ORT e os ORD, com o artigo 53.º.

Alteração 1520
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão fica habilitada a
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 63.º no que diz respeito à 
alteração dos códigos de rede, em 
conformidade com o procedimento 
previsto no artigo 55.º. As alterações 
podem também ser propostas pela Agência, 
de acordo com o procedimento previsto 
nos n.os 2 a 4 do presente artigo.

1. A Comissão deve apresentar uma 
proposta legislativa para o quadro político 
geral antes de adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 63.º no que diz 
respeito à alteração dos códigos de rede, 
em conformidade com o procedimento 
previsto no artigo 55.º. As alterações 
podem também ser propostas pela Agência, 
de acordo com o procedimento previsto 
nos n.os 2 a 4 do presente artigo.

Or. en

Alteração 1521
Zdzisław Krasnodębski

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 63.º no que diz respeito à alteração 
dos códigos de rede, em conformidade com 
o procedimento previsto no artigo 55.º. As 
alterações podem também ser propostas 
pela Agência, de acordo com o 
procedimento previsto nos n.os 2 a 4 do 

1. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos de execução em conformidade com o 
procedimento regulamentar a que se 
refere o artigo 62.º, n.º 2, no que diz 
respeito à alteração dos códigos de rede, 
em conformidade com o procedimento 
previsto no artigo 55.º. As alterações 
podem também ser propostas pela Agência, 
de acordo com o procedimento previsto 
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presente artigo. nos n.os 2 a 4 do presente artigo.

Or. en

Alteração 1522
Jaromír Kohlíček

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 63.º no que diz respeito à alteração 
dos códigos de rede, em conformidade com 
o procedimento previsto no artigo 55.º. As 
alterações podem também ser propostas 
pela Agência, de acordo com o 
procedimento previsto nos n.os 2 a 4 do 
presente artigo.

1. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos de execução em conformidade com o 
artigo 63.º no que diz respeito à alteração 
dos códigos de rede, em conformidade com 
o procedimento previsto no artigo 55.º. As 
alterações podem também ser propostas 
pela Agência, de acordo com o 
procedimento previsto nos n.os 2 a 4 do 
presente artigo.

Or. en

Justificação

É necessário avaliar a extensão e a forma de utilização dos atos delegados em todos os casos 
propostos na diretiva e refletidos no regulamento. A proposta de diretiva não esclarece qual é 
a lógica subjacente à utilização de atos de execução (por exemplo, formato de dados no 
artigo 24.º da diretiva) ou, noutros casos, à utilização de atos delegados (artigo 61.º relativo 
à ACER ou artigo 63.º relativo aos códigos de redes). Por conseguinte, não é claro qual a 
«regra» utilizada para estabelecer o tipo de ato a utilizar relativamente a temas específicos.

Alteração 1523
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 63.º no que diz respeito à alteração 
dos códigos de rede, em conformidade com 
o procedimento previsto no artigo 55.º. As 

1. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos de execução em conformidade com o 
artigo 63.º no que diz respeito à alteração 
dos códigos de rede, em conformidade com 
o procedimento previsto no artigo 55.º. As 
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alterações podem também ser propostas 
pela Agência, de acordo com o 
procedimento previsto nos n.os 2 a 4 do 
presente artigo.

alterações podem também ser propostas 
pela Agência, de acordo com o 
procedimento previsto nos n.os 2 a 4 do 
presente artigo.

Or. en

Alteração 1524
Fulvio Martusciello

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os projetos de modificação de 
qualquer código de rede aprovados ao 
abrigo do artigo 55.º podem ser propostos à 
Agência pelos potenciais interessados 
nesses códigos, incluindo a REORT para a 
eletricidade, a entidade ORDUE, os 
operadores de redes de transportes, os 
utilizadores da rede e os consumidores. A 
Agência também pode propor 
modificações por sua iniciativa.

2. Os projetos de modificação de 
qualquer código de rede aprovados ao 
abrigo do artigo 55.º podem ser propostos à 
Agência pelos potenciais interessados 
nesses códigos, incluindo a REORT para a 
eletricidade, a entidade ORDUE, os 
operadores de redes de transportes, os 
operadores de redes de distribuição, os 
utilizadores da rede e os consumidores. A 
Agência também pode propor 
modificações por sua iniciativa.

Or. en

Alteração 1525
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os projetos de modificação de 
qualquer código de rede aprovados ao 
abrigo do artigo 55.º podem ser propostos à 
Agência pelos potenciais interessados 
nesses códigos, incluindo a REORT para a 
eletricidade, a entidade ORDUE, os 
operadores de redes de transportes, os 

2. Os projetos de modificação de 
qualquer código de rede aprovados ao 
abrigo do artigo 55.º podem ser propostos à 
Agência pelos potenciais interessados 
nesses códigos, incluindo a REORT para a 
eletricidade, a entidade ORDUE, os 
operadores de redes de transportes e de 
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utilizadores da rede e os consumidores. A 
Agência também pode propor 
modificações por sua iniciativa.

distribuição, os utilizadores da rede e os 
consumidores. A Agência também pode 
propor modificações por sua iniciativa.

Or. en

Justificação

Em consonância com o aditamento relativo à nova entidade dos ORD, deve mencionar-se 
aqui também os operadores de redes de distribuição.

Alteração 1526
Pervenche Berès, Edouard Martin

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os projetos de modificação de 
qualquer código de rede aprovados ao 
abrigo do artigo 55.º podem ser propostos à 
Agência pelos potenciais interessados 
nesses códigos, incluindo a REORT para a 
eletricidade, a entidade ORDUE, os 
operadores de redes de transportes, os 
utilizadores da rede e os consumidores. A 
Agência também pode propor 
modificações por sua iniciativa.

2. Os projetos de modificação de 
qualquer código de rede aprovados ao 
abrigo do artigo 55.º podem ser propostos à 
Agência pelos potenciais interessados 
nesses códigos, incluindo a REORT para a 
eletricidade, a entidade ORDUE, os 
operadores de redes de transportes e de 
distribuição, os utilizadores da rede e os 
consumidores. A Agência também pode 
propor modificações por sua iniciativa.

Or. en

Justificação

Os operadores de redes de distribuição têm de participar na elaboração.

Alteração 1527
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os projetos de modificação de 
qualquer código de rede aprovados ao 

2. Os projetos de modificação de 
qualquer código de rede aprovados ao 



AM\1134764PT.docx 101/128 PE610.751v01-00

PT

abrigo do artigo 55.º podem ser propostos à 
Agência pelos potenciais interessados 
nesses códigos, incluindo a REORT para a 
eletricidade, a entidade ORDUE, os 
operadores de redes de transportes, os 
utilizadores da rede e os consumidores. A 
Agência também pode propor 
modificações por sua iniciativa.

abrigo do artigo 55.º podem ser propostos à 
Agência pelos potenciais interessados 
nesses códigos, incluindo a REORT para a 
eletricidade, os operadores de redes de 
transportes, os operadores de redes de 
distribuição, os utilizadores da rede e os 
consumidores. A Agência também pode 
propor modificações por sua iniciativa.

Or. en

Alteração 1528
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os projetos de modificação de 
qualquer código de rede aprovados ao 
abrigo do artigo 55.º podem ser propostos à 
Agência pelos potenciais interessados 
nesses códigos, incluindo a REORT para a 
eletricidade, a entidade ORDUE, os 
operadores de redes de transportes, os 
utilizadores da rede e os consumidores. A 
Agência também pode propor 
modificações por sua iniciativa.

2. Os projetos de modificação de 
qualquer código de rede aprovados ao 
abrigo do artigo 55.º podem ser propostos à 
Agência pelos potenciais interessados 
nesses códigos, incluindo a REORT para a 
eletricidade, os operadores de redes de 
transportes, os operadores de redes de 
distribuição, os utilizadores da rede e os 
consumidores. A Agência também pode 
propor modificações por sua iniciativa.

Or. en

Justificação

Esta alteração promove a coerência com outras alterações.

Alteração 1529
Zdzisław Krasnodębski

Proposta de regulamento
Artigo 57 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode adotar um ato 
delegado, sob a forma de orientações, nas 

2. A Comissão pode adotar um ato 
delegado, sob a forma de orientações, nas 
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zonas em que tais atos também podem ser 
elaborados ao abrigo do procedimento para 
os códigos de rede previsto no artigo 55.º, 
n.º 1.

zonas em que tais atos também podem ser 
elaborados ao abrigo do procedimento para 
os códigos de rede previsto no artigo 55.º, 
n.º 1. Essas orientações devem ser 
adotadas como atos de execução pelo 
procedimento de exame referido no artigo 
62.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 1530
Jaromír Kohlíček

Proposta de regulamento
Artigo 57 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode adotar um ato 
delegado, sob a forma de orientações, nas 
zonas em que tais atos também podem ser 
elaborados ao abrigo do procedimento para 
os códigos de rede previsto no artigo 55.º, 
n.º 1.

2. A Comissão pode adotar um ato de 
execução, sob a forma de orientações, nas 
zonas em que tais atos também podem ser 
elaborados ao abrigo do procedimento para 
os códigos de rede previsto no artigo 55.º, 
n.º 1.

Or. en

Justificação

É necessário avaliar a extensão e a forma de utilização dos atos delegados em todos os casos 
propostos na diretiva e refletidos no regulamento. A proposta de diretiva não esclarece qual é 
a lógica subjacente à utilização de atos de execução (por exemplo, formato de dados no 
artigo 24.º da diretiva) ou, noutros casos, à utilização de atos delegados (artigo 61.º relativo 
à ACER ou artigo 63.º relativo aos códigos de redes). Por conseguinte, não é claro qual a 
«regra» utilizada para estabelecer o tipo de ato a utilizar relativamente a temas específicos.

Alteração 1531
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 57 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode adotar um ato 
delegado, sob a forma de orientações, nas

2. A Comissão pode adotar um ato de 
execução, sob a forma de orientações, nas 
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zonas em que tais atos também podem ser 
elaborados ao abrigo do procedimento para 
os códigos de rede previsto no artigo 55.º, 
n.º 1.

zonas em que tais atos também podem ser 
elaborados ao abrigo do procedimento para 
os códigos de rede previsto no artigo 55.º, 
n.º 1.

Or. en

Alteração 1532
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 57 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As orientações podem determinar 
igualmente regras adequadas relativas às 
tarifas aplicadas aos 
produtores, armazenamento de energia 
e clientes (carga) no âmbito dos sistemas 
tarifários nacionais de distribuição e 
transporte e regimes de ligação, incluindo o 
efeito do mecanismo de compensação entre 
operadores de redes de transportes nas 
tarifas de rede nacionais e no
comercialização de sinais de localização 
adequados e eficazes, em conformidade 
com os princípios enunciados no artigo 
16.º.

As orientações podem determinar 
igualmente regras adequadas relativas às 
tarifas aplicadas aos 
produtores, armazenamento de energia 
e clientes (carga) no âmbito dos sistemas 
tarifários nacionais de distribuição e 
transporte e regimes de ligação, incluindo o 
efeito do mecanismo de compensação entre 
operadores de redes de transportes nas 
tarifas de rede nacionais, as medidas para 
evitar encargos que não reflitam os custos 
e os benefícios dos consumidores ativos e 
a comercialização de sinais de localização 
adequados e eficazes, com a exceção dos 
consumidores ativos, em conformidade 
com os princípios enunciados no artigo 
16.º.

Or. en

Justificação

A presente alteração está intrinsecamente ligada às disposições e alterações do artigo 16.º.

Alteração 1533
Miapetra Kumpula-Natri

Proposta de regulamento
Artigo 57 – n.º 4 – parágrafo 1



PE610.751v01-00 104/128 AM\1134764PT.docx

PT

Texto da Comissão Alteração

As orientações podem determinar 
igualmente regras adequadas relativas às 
tarifas aplicadas aos 
produtores, armazenamento de energia 
e clientes (carga) no âmbito dos sistemas 
tarifários nacionais de distribuição e
transporte e regimes de ligação, incluindo o 
efeito do mecanismo de compensação entre 
operadores de redes de transportes nas 
tarifas de rede nacionais e no
comercialização de sinais de localização 
adequados e eficazes, em conformidade 
com os princípios enunciados no artigo 
16.º.

As orientações podem determinar 
igualmente regras adequadas relativas às 
tarifas aplicadas aos 
produtores, armazenamento de energia 
e clientes (carga) no âmbito dos sistemas 
tarifários nacionais de transporte e regimes 
de ligação, incluindo o efeito do 
mecanismo de compensação entre 
operadores de redes de transportes nas 
tarifas de rede nacionais e a
comercialização de sinais de localização 
adequados e eficazes, em conformidade 
com os princípios enunciados no artigo 
16.º.

Or. en

Justificação

Atendendo à rápida evolução do sistema energético, não se justifica associar os códigos de 
rede à estrutura de tarifas de distribuição dado o seu reduzido impacto transfronteiriço e a 
sua forte interligação com as especificidades locais.

Alteração 1534
Jaromír Kohlíček

Proposta de regulamento
Artigo 57 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As orientações podem determinar 
igualmente regras adequadas relativas às 
tarifas aplicadas aos 
produtores, armazenamento de energia 
e clientes (carga) no âmbito dos sistemas 
tarifários nacionais de distribuição e
transporte e regimes de ligação, incluindo o 
efeito do mecanismo de compensação entre 
operadores de redes de transportes nas 
tarifas de rede nacionais e no
comercialização de sinais de localização 
adequados e eficazes, em conformidade 
com os princípios enunciados no artigo 

As orientações podem determinar 
igualmente regras adequadas relativas às 
tarifas aplicadas aos 
produtores, armazenamento de energia 
e clientes (carga) no âmbito dos sistemas 
tarifários nacionais de transporte e regimes 
de ligação, incluindo o efeito do 
mecanismo de compensação entre 
operadores de redes de transportes nas 
tarifas de rede nacionais e a
comercialização de sinais de localização 
adequados e eficazes, em conformidade 
com os princípios enunciados no artigo 
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16.º. 16.º.

Or. en

Justificação

A redação alternativa proposta está em consonância com a nossa posição sobre a 
harmonização das tarifas de distribuição, conforme especificado no artigo 55.º do 
regulamento.

Alteração 1535
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 57 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As orientações podem determinar 
igualmente regras adequadas relativas às 
tarifas aplicadas aos 
produtores, armazenamento de energia 
e clientes (carga) no âmbito dos sistemas 
tarifários nacionais de distribuição e
transporte e regimes de ligação, incluindo o 
efeito do mecanismo de compensação entre 
operadores de redes de transportes nas 
tarifas de rede nacionais e no
comercialização de sinais de localização 
adequados e eficazes, em conformidade 
com os princípios enunciados no artigo 
16.º.

As orientações podem determinar 
igualmente regras adequadas relativas às 
tarifas aplicadas aos 
produtores, armazenamento de energia 
e clientes (carga) no âmbito dos sistemas 
tarifários nacionais de transporte e regimes 
de ligação, incluindo o efeito do 
mecanismo de compensação entre 
operadores de redes de transportes nas 
tarifas de rede nacionais e a
comercialização de sinais de localização 
adequados e eficazes, em conformidade 
com os princípios enunciados no artigo 
16.º.

Or. en

Alteração 1536
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 57 – n.º 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Pormenores sobre as regras de 
incentivo ao investimento para a 
interligação da capacidade, incluindo sinais 

b) Pormenores sobre as regras de 
incentivo ao investimento para a 
interligação da capacidade, incluindo
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de localização; capacidade de armazenamento de energia 
e sinais de localização;

Or. en

Alteração 1537
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Proposta de regulamento
Artigo 57 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Quando aprovar ou alterar 
orientações, a Comissão deve consultar a 
Agência, a REORT para a eletricidade e 
outras partes interessadas, quando 
adequado.

7. Quando aprovar ou alterar 
orientações, a Comissão deve consultar a 
Agência, a REORT para a eletricidade, a 
entidade ORDUE e outras partes 
interessadas, quando adequado.

Or. en

Alteração 1538
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 57 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Quando aprovar ou alterar 
orientações, a Comissão deve consultar a 
Agência, a REORT para a eletricidade e 
outras partes interessadas, quando 
adequado.

7. Quando aprovar ou alterar 
orientações, a Comissão deve consultar a 
Agência, a REORT para a eletricidade, a 
entidade ORDUE e outras partes 
interessadas, quando adequado.

Or. en

Justificação

O regulamento introduz uma entidade europeia dos operadores de redes de distribuição nos 
artigos 49.º a 51.º. Por conseguinte, as funções relacionadas com esta entidade têm de estar 
em consonância com o presente artigo e, nomeadamente no que respeita à cooperação entre 
os ORT e os ORD, com o artigo 53.º.
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Alteração 1539
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta de regulamento
Artigo 57 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Quando aprovar ou alterar 
orientações, a Comissão deve consultar a 
Agência, a REORT para a eletricidade e 
outras partes interessadas, quando 
adequado.

7. Quando aprovar ou alterar 
orientações, a Comissão deve consultar a 
Agência, a REORT para a eletricidade, a 
entidade ORDUE e outras partes 
interessadas, quando adequado.

Or. en

Alteração 1540
Zdzisław Krasnodębski

Proposta de regulamento
Artigo 58 – título

Texto da Comissão Alteração

Direito dos Estados-Membros de preverem 
medidas mais detalhadas

Direito dos Estados-Membros de preverem 
medidas mais detalhadas ou soluções de 
mercado mais eficientes

Or. en

Alteração 1541
Zdzisław Krasnodębski

Proposta de regulamento
Artigo 58 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento não prejudica o 
direito dos Estados-Membros de manterem 
ou aprovarem medidas que contenham 
disposições mais detalhadas do que as 
estabelecidas no presente regulamento, nas 
orientações a que se refere o artigo 57.º ou 

O presente regulamento não prejudica o 
direito dos Estados-Membros de manterem 
ou aprovarem medidas que contenham 
disposições mais detalhadas e/ou medidas 
que contenham soluções de mercado mais 
eficientes em termos de concretização dos 
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nos códigos de rede a que se refere o artigo 
56.º, desde que tais medidas não 
comprometam a eficácia da legislação da 
União.

objetivos globais do presente regulamento, 
previstos no artigo 1.º, do que as 
estabelecidas no presente regulamento, nas 
orientações a que se refere o artigo 57.º ou 
nos códigos de rede a que se refere o artigo 
56.º, desde que tais medidas não 
comprometam a eficácia da legislação da 
União.

Or. en

Alteração 1542
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O investimento tem de reforçar a 
concorrência na comercialização de 
eletricidade;

(a) O investimento tem de reforçar a 
concorrência na comercialização de 
eletricidade e, para projetos adjudicados 
após 1 de janeiro de 2019, tem de incluir 
especificamente armazenamento de 
energia numa ou em ambas as 
extremidades de interligação caso o 
armazenamento de energia constitua uma 
alternativa menos onerosa aos 
investimentos em capacidade de 
interligação;

Or. en

Justificação

A presente alteração está indissociavelmente ligada a outras alterações propostas a 
disposições que foram modificadas pela Comissão.

Alteração 1543
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração
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A decisão sobre a isenção ao abrigo dos 
n.os 1, 2 e 3 deve ser tomada caso a caso 
pelas entidades reguladoras dos Estados-
Membros em causa. Uma isenção pode 
abranger a totalidade ou parte da 
capacidade da nova interligação ou da 
interligação existente com capacidade 
significativamente aumentada.

A decisão sobre a isenção ao abrigo dos 
n.os 1, 2 e 3 deve ser tomada caso a caso 
pelas entidades reguladoras dos Estados-
Membros em causa. Uma isenção pode 
abranger a totalidade ou parte da 
capacidade ou da capacidade contratada 
de armazenamento de energia da nova 
interligação ou da interligação existente 
com capacidade significativamente 
aumentada.

Or. en

Justificação

A presente alteração está indissociavelmente ligada a outras alterações propostas a 
disposições que foram modificadas pela Comissão.

Alteração 1544
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Ao decidir conceder uma derrogação, há 
que analisar, caso a caso, se é necessário 
impor condições no que se refere à duração 
da derrogação e ao acesso não 
discriminatório à interligação. Ao decidir 
essas condições, há que ter em conta, 
nomeadamente, a capacidade adicional a 
construir ou a alteração da capacidade 
existente, o horizonte temporal do projeto e 
as circunstâncias nacionais.

Ao decidir conceder uma derrogação, há 
que analisar, caso a caso, se é necessário 
impor condições no que se refere à duração 
da derrogação e ao acesso não 
discriminatório à interligação. Ao decidir 
essas condições, há que ter em conta, 
nomeadamente, a capacidade adicional ou 
a capacidade contratada de 
armazenamento de energia a construir ou 
a alteração da capacidade existente, o 
horizonte temporal do projeto e as 
circunstâncias nacionais.

Or. en

Justificação

A presente alteração está indissociavelmente ligada a outras alterações propostas a 
disposições que foram modificadas pela Comissão.
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Alteração 1545
Zdzisław Krasnodębski

Proposta de regulamento
Artigo 59 – parágrafo 11

Texto da Comissão Alteração

11. A Comissão fica habilitada a
adotar atos delegados de acordo com o 
artigo 63.º no que diz respeito à adoção de
diretrizes para a aplicação das condições 
mencionadas no n.º 1 e para estabelecer o 
procedimento relativo à aplicação do 
disposto nos n.os 4, 7, 8 , 9 e 10 do presente 
artigo.

11. A Comissão pode adotar diretrizes 
para a aplicação das condições 
mencionadas no n.º 1 e para estabelecer o 
procedimento relativo à aplicação do 
disposto nos n.os 4, 7, 8 , 9 e 10 do presente 
artigo.

Or. en

Alteração 1546
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Proposta de regulamento
Artigo 60-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 60.º-A

Cooperação com países terceiros

Em conjugação com o presente 
regulamento, a Comissão deve criar 
mecanismos para promover a cooperação 
e a integração do mercado com países 
terceiros que se encontrem fisicamente 
ligados ao mercado de eletricidade da UE.

Or. en

Justificação

Para concretizar os objetivos e ambições da União da Energia, é importante procurar 
estabelecer uma cooperação com países terceiros adequados que se encontrem fisicamente 
ligados ao mercado de eletricidade da UE. Tal é benéfico para todas as partes e pode 
contribuir para a segurança do fornecimento da União, para a eficiência energética e para a 
transição para um futuro energético hipocarbónico.



AM\1134764PT.docx 111/128 PE610.751v01-00

PT

Alteração 1547
Algirdas Saudargas, Jerzy Buzek

Proposta de regulamento
Artigo 61-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 61.º-A

Participação de países terceiros

1. Os países terceiros apenas podem 
participar no mercado interno de 
eletricidade se tiverem celebrado acordos 
com a União mediante os quais tenham 
adotado e aplicado, no mínimo:

(a) Os principais direitos e obrigações 
previstos no [regulamento relativo ao 
mercado interno da eletricidade e os atos 
delegados e de execução adotados ao 
abrigo do mesmo];

(b) Os principais direitos e obrigações 
previstos na [diretiva relativa ao mercado 
interno da eletricidade];

(c) As regras em matéria de auxílios 
estatais à energia em conformidade com 
os artigos 107.º a 109.º do TFUE;

(d) As regras relativas à supervisão 
coordenada da integridade e da 
transparência no mercado, tal como 
previstas no Regulamento (UE) n.º 
1227/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 25 de outubro de 2011, 
relativo à integridade e à transparência 
nos mercados grossistas da energia, 
incluindo os atos de execução adotados ao 
abrigo do mesmo;

(e) Os requisitos da Diretiva 
2009/71/Euratom do Conselho, de 25 de 
junho de 2009, que estabelece um quadro 
comunitário para a segurança nuclear 
das instalações nucleares (incluindo a 
Diretiva 2014/87/Euratom do Conselho, 
de 8 de julho de 2014, que altera a 
Diretiva 2009/71/Euratom); e a Diretiva 
2011/70/Euratom do Conselho, de 19 de 
Julho de 2011, que estabelece um quadro 
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comunitário para a gestão responsável e 
segura do combustível irradiado e dos 
resíduos radioativos;

(f) As regras em matéria de ambiente com 
relevância para o setor energético; e

(g) As regras em matéria de aplicação 
administrativa e supervisão judicial da 
cooperação do mercado interno com a 
UE, que conferem poderes de controlo da 
aplicação e controlo judicial das regras do 
presente regulamento e dos atos delegados 
e de execução adotados ao abrigo do 
mesmo à Comissão ou ao Tribunal de 
Justiça Europeu, ou a um organismo de 
execução específico não nacional e a um 
tribunal ou órgão arbitral neutro não 
nacional que seja independente do país 
terceiro em causa.

2. Quando não exista qualquer acordo 
celebrado entre a União e o país terceiro 
ao abrigo do n.º 1 e sempre que o 
funcionamento da rede esteja em risco, os 
Estados-Membros podem tomar as 
medidas que sejam necessárias, tais como, 
nomeadamente, a restrição de fluxos de 
eletricidade provenientes desse país 
terceiro.

Or. en

Justificação

This amendment is needed to ensure the coherence and completeness of the internal logic of 
the regulation and particularly to achieve is main aim: to ensure “well-functioning, 
integrated electricity markets, which allow non-discriminatory market access for all resource 
providers” as stated in the article 1.

Well-functioning of EU‘s internal electricity market can be significantly influenced by import 
of electricity from third countries that compete in the EU‘s market on equal basis with 
electricity produced in the EU but is produced in third country under different requirements 
than at the EU (state aid, competition, environment etc.). Commission's proposals address 
only the internal side of the market and do not ensure that there is a level playing field for EU 
power producers vis-a-vis third country power producers. Moreover, there is no reciprocity 
on market access (EU companies cannot trade in third countries while they can do that in the 
EU).

Such situation negatively affects EU electricity internal market, producers’ competitiveness 
and creates difficulties for them to develop competitive electricity generation in the EU. 
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Taking this into account there is a need to clarify how third countries access to European 
market is regulated. This would improve predictability for market players and give security 
for EU power producers that equal competitive conditions will be established in the EU 
market.

Alteração 1548
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 63 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O poder de adotar atos delegados é 
conferido à Comissão nas condições 
estabelecidas no presente artigo.

1. O poder de adotar atos de execução
é conferido à Comissão nas condições 
estabelecidas no presente artigo.

Or. en

Alteração 1549
Jaromír Kohlíček

Proposta de regulamento
Artigo 63 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O poder de adotar atos delegados é 
conferido à Comissão nas condições 
estabelecidas no presente artigo.

1. O poder de adotar atos de execução
é conferido à Comissão nas condições 
estabelecidas no presente artigo.

Or. en

Justificação

A redação alternativa proposta está em consonância com os nossos argumentos relativos aos 
atos delegados e atos de execução. É necessário avaliar a extensão e a forma de utilização 
dos atos delegados em todos os casos propostos na diretiva e refletidos no regulamento. A 
proposta de diretiva não esclarece qual é a lógica subjacente à utilização de atos de 
execução (por exemplo, formato de dados no artigo 24.º da diretiva) ou, noutros casos, à 
utilização de atos delegados (artigo 61.º relativo à ACER ou artigo 63.º relativo aos códigos 
de redes). Por conseguinte, não é claro qual a «regra» utilizada para estabelecer o tipo de 
ato a utilizar relativamente a temas específicos.
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Alteração 1550
Zdzisław Krasnodębski

Proposta de regulamento
Artigo 63 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O poder de adotar os atos delegados 
referidos no artigo 31.º, n.º 3, artigo 46.º, 
n.º 4, artigo 55.º, n.º 1, artigo 56.º, n.os 1 e 
4, e no artigo 59.º, n.º 11, é conferido à 
Comissão por um prazo indeterminado a 
contar de [Serviço das Publicações: inserir 
a data de entrada em vigor].

2. O poder de adotar os atos delegados 
referidos no artigo 31.º, n.º 3, artigo 46.º, 
n.º 4, e no artigo 59.º, n.º 11, é conferido à 
Comissão por um prazo indeterminado a 
contar de [Serviço das Publicações: inserir 
a data de entrada em vigor].

Or. en

Alteração 1551
Jaromír Kohlíček

Proposta de regulamento
Artigo 63 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O poder de adotar os atos 
delegados referidos no artigo 31.º, n.º 3, 
artigo 46.º, n.º 4, artigo 55.º, n.º 1, 
artigo 56.º, n.os 1 e 4, e no artigo 59.º, 
n.º 11, é conferido à Comissão por um 
prazo indeterminado a contar de [Serviço 
das Publicações: inserir a data de entrada 
em vigor].

2. O poder de adotar os atos de 
execução referidos no artigo 31.º, n.º 3, 
artigo 46.º, n.º 4, artigo 55.º, n.º 1, 
artigo 56.º, n.os 1 e 4, e no artigo 59.º, 
n.º 11, é conferido à Comissão por um 
prazo indeterminado a contar de [Serviço 
das Publicações: inserir a data de entrada 
em vigor].

Or. en

Justificação

A redação alternativa proposta está em consonância com os nossos argumentos relativos aos 
atos delegados e atos de execução. É necessário avaliar a extensão e a forma de utilização 
dos atos delegados em todos os casos propostos na diretiva e refletidos no regulamento. A 
proposta de diretiva não esclarece qual é a lógica subjacente à utilização de atos de 
execução (por exemplo, formato de dados no artigo 24.º da diretiva) ou, noutros casos, à 
utilização de atos delegados (artigo 61.º relativo à ACER ou artigo 63.º relativo aos códigos 
de redes). Por conseguinte, não é claro qual a «regra» utilizada para estabelecer o tipo de 
ato a utilizar relativamente a temas específicos.
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Alteração 1552
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 63 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O poder de adotar os atos 
delegados referidos no artigo 31.º, n.º 3, 
artigo 46.º, n.º 4, artigo 55.º, n.º 1, 
artigo 56.º, n.os 1 e 4, e no artigo 59.º, 
n.º 11, é conferido à Comissão por um 
prazo indeterminado a contar de [Serviço 
das Publicações: inserir a data de entrada 
em vigor].

2. O poder de adotar os atos de 
execução referidos no artigo 31.º, n.º 3, 
artigo 46.º, n.º 4, artigo 55.º, n.º 1, 
artigo 56.º, n.os 1 e 4, e no artigo 59.º, 
n.º 11, é conferido à Comissão por um 
prazo indeterminado a contar de [Serviço 
das Publicações: inserir a data de entrada 
em vigor].

Or. en

Alteração 1553
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta de regulamento
Artigo 63 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 31.º, n.º 3, artigo 46.º, n.º 4, 
artigo 55.º, n.º 1, artigo 56.º, n.os 1 e 4, e no 
artigo 59.º, n.º 11, pode ser revogada em 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes nela especificados. A decisão de 
revogação produz efeitos a partir do dia 
seguinte ao da publicação da decisão no 
Jornal Oficial da União Europeia ou de 
uma data posterior nela especificada.
Essa decisão não afeta os atos delegados 
já em vigor.

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 31.º, n.º 3, artigo 46.º, n.º 4, 
artigo 55.º, n.º 1, artigo 56.º, n.os 1 e 4, e no 
artigo 59.º, n.º 11, é conferida à Comissão 
por um período de cinco anos a contar de 
[data de entrada em vigor do presente 
regulamento]. A Comissão apresenta um 
relatório relativo à delegação dos poderes 
o mais tardar nove meses antes do final 
do período de cinco anos. A delegação de 
poderes é tacitamente prorrogada por 
períodos de igual duração, salvo se o 
Parlamento Europeu ou o Conselho a tal 
se opuserem o mais tardar três meses 
antes do final de cada período.

Or. en
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Alteração 1554
Zdzisław Krasnodębski

Proposta de regulamento
Artigo 63 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 31.º, n.º 3, artigo 46.º, n.º 4, 
artigo 55.º, n.º 1, artigo 56.º, n.os 1 e 4, e 
no artigo 59.º, n.º 11, pode ser revogada em 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes nela especificados. A decisão de 
revogação produz efeitos a partir do dia 
seguinte ao da publicação da decisão no 
Jornal Oficial da União Europeia ou de 
uma data posterior nela especificada. Essa 
decisão não afeta os atos delegados já em 
vigor.

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 31.º, n.º 3, artigo 46.º, n.º 4, e no 
artigo 59.º, n.º 11, pode ser revogada em 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes nela especificados. A decisão de 
revogação produz efeitos a partir do dia 
seguinte ao da publicação da decisão no 
Jornal Oficial da União Europeia ou de 
uma data posterior nela especificada. Essa 
decisão não afeta os atos delegados já em 
vigor.

Or. en

Alteração 1555
Jaromír Kohlíček

Proposta de regulamento
Artigo 63 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Antes de adotar um ato delegado, a 
Comissão consulta os peritos designados 
por cada Estado-Membro de acordo com os 
princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional «Legislar Melhor» de 13 
de abril de 2016.

4. Antes de adotar um ato de 
execução, a Comissão consulta os peritos 
designados por cada Estado-Membro de 
acordo com os princípios estabelecidos no 
Acordo Interinstitucional «Legislar 
Melhor» de 13 de abril de 2016.

Or. en
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Justificação

A redação alternativa proposta está em consonância com os nossos argumentos relativos aos 
atos delegados e atos de execução. É necessário avaliar a extensão e a forma de utilização 
dos atos delegados em todos os casos propostos na diretiva e refletidos no regulamento. A 
proposta de diretiva não esclarece qual é a lógica subjacente à utilização de atos de 
execução (por exemplo, formato de dados no artigo 24.º da diretiva) ou, noutros casos, à 
utilização de atos delegados (artigo 61.º relativo à ACER ou artigo 63.º relativo aos códigos 
de redes). Por conseguinte, não é claro qual a «regra» utilizada para estabelecer o tipo de 
ato a utilizar relativamente a temas específicos.

Alteração 1556
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 63 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Antes de adotar um ato delegado, a 
Comissão consulta os peritos designados 
por cada Estado-Membro de acordo com os 
princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional «Legislar Melhor» de 13 
de abril de 2016.

4. Antes de adotar um ato de 
execução, a Comissão consulta os peritos 
designados por cada Estado-Membro de 
acordo com os princípios estabelecidos no 
Acordo Interinstitucional «Legislar 
Melhor» de 13 de abril de 2016.

Or. en

Alteração 1557
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta de regulamento
Artigo 63 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Assim que adotar um ato delegado, 
a Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

5. Assim que adotar um ato delegado, 
a Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e ao 
Jornal Oficial da União Europeia.

Or. en

Alteração 1558
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Jaromír Kohlíček

Proposta de regulamento
Artigo 63 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Assim que adotar um ato delegado, 
a Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

5. Assim que adotar um ato de 
execução, a Comissão notifica-o 
simultaneamente ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho.

Or. en

Justificação

A redação alternativa proposta está em consonância com os nossos argumentos relativos aos 
atos delegados e atos de execução. É necessário avaliar a extensão e a forma de utilização 
dos atos delegados em todos os casos propostos na diretiva e refletidos no regulamento. A 
proposta de diretiva não esclarece qual é a lógica subjacente à utilização de atos de 
execução (por exemplo, formato de dados no artigo 24.º da diretiva) ou, noutros casos, à 
utilização de atos delegados (artigo 61.º relativo à ACER ou artigo 63.º relativo aos códigos 
de redes). Por conseguinte, não é claro qual a «regra» utilizada para estabelecer o tipo de 
ato a utilizar relativamente a temas específicos.

Alteração 1559
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 63 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Assim que adotar um ato delegado, 
a Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

5. Assim que adotar um ato de 
execução, a Comissão notifica-o 
simultaneamente ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho.

Or. en

Alteração 1560
Zdzisław Krasnodębski

Proposta de regulamento
Artigo 63 – n.º 6
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Texto da Comissão Alteração

6. Os atos delegados adotados em 
aplicação do disposto nos artigos 31.º, 
n.º 3, 46.º, n.º 4, 55.º, n.º 1, 56.º, n.os 1 e 4,
e 59.º, n.º 11, só entram em vigor se nem o 
Parlamento Europeu nem o Conselho 
formularem objeções no prazo de dois 
meses a contar da notificação do ato a estas 
duas instituições ou se, antes do termo 
desse prazo, o Parlamento Europeu e o 
Conselho informarem a Comissão de que 
não formularão objeções. O referido prazo 
é prorrogado por dois meses por iniciativa 
do Parlamento Europeu ou do Conselho.

6. Os atos delegados adotados em 
aplicação do disposto nos artigos 31.º, 
n.º 3, 46.º, n.º 4, e 59.º, n.º 11, só entram 
em vigor se nem o Parlamento Europeu 
nem o Conselho formularem objeções no 
prazo de dois meses a contar da notificação 
do ato a estas duas instituições ou se, antes 
do termo desse prazo, o Parlamento 
Europeu e o Conselho informarem a 
Comissão de que não formularão objeções. 
O referido prazo é prorrogado por dois 
meses por iniciativa do Parlamento 
Europeu ou do Conselho.

Or. en

Alteração 1561
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 63-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 63.º-A

Participação de países terceiros

Os países terceiros apenas podem 
participar no mercado interno de 
eletricidade se tiverem celebrado acordos 
com a União mediante os quais tenham 
adotado e aplicado, no mínimo:

(a) Os principais direitos e obrigações 
previstos no [regulamento relativo ao 
mercado interno da eletricidade e os atos 
delegados e de execução adotados ao 
abrigo do mesmo];

(b) Os principais direitos e obrigações 
previstos na [diretiva relativa ao mercado 
interno da eletricidade];

(c) As regras em matéria de auxílios 
estatais à energia em conformidade com 
os artigos 107.º a 109.º do TFUE;
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(d) As regras relativas à supervisão 
coordenada da integridade e da 
transparência no mercado, tal como 
previstas no Regulamento (UE) n.º 
1227/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 25 de outubro de 2011, 
relativo à integridade e à transparência 
nos mercados grossistas da energia, 
incluindo os atos de execução adotados ao 
abrigo do mesmo;

(e) Os requisitos da Diretiva 
2009/71/Euratom do Conselho, de 25 de 
junho de 2009, que estabelece um quadro 
comunitário para a segurança nuclear 
das instalações nucleares (incluindo a 
Diretiva 2014/87/Euratom do Conselho, 
de 8 de julho de 2014, que altera a 
Diretiva 2009/71/Euratom); e a Diretiva 
2011/70/Euratom do Conselho, de 19 de 
Julho de 2011, que estabelece um quadro 
comunitário para a gestão responsável e 
segura do combustível irradiado e dos 
resíduos radioativos;

(f) As regras em matéria de ambiente com 
relevância para o setor energético; e

(g) As regras em matéria de aplicação 
administrativa e supervisão judicial da 
cooperação do mercado interno com a 
UE, que conferem poderes de controlo da 
aplicação e controlo judicial das regras do 
presente regulamento e dos atos delegados 
e de execução adotados ao abrigo do 
mesmo à Comissão ou ao Tribunal de 
Justiça Europeu, ou a um organismo de 
execução específico não nacional e a um 
tribunal ou órgão arbitral neutro não 
nacional que seja independente do país 
terceiro em causa. 2. Quando não exista 
qualquer acordo celebrado entre a União 
e o país terceiro ao abrigo do n.º 1 e 
sempre que o funcionamento da rede 
esteja em risco, os Estados-Membros 
podem tomar as medidas que sejam 
necessárias, tais como, nomeadamente, a 
restrição de fluxos de eletricidade 
provenientes desse país terceiro.
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Or. en

Justificação

This amendment is indispensable in order to achieve the objectives of the internal energy 
market by having a level-playing field with third countries’ power producers that produce 
electricity under different requirements than those of the EU (environmental protection, 
internal market, competition, state aid etc.) and/or where there is no reciprocity on market 
access (EU companies cannot trade in third countries while they can do that in the EU). Such 
situation negatively affects EU electricity producers’ competitiveness and creates difficulties 
for them to develop competitive renewable electricity generation in the EU. This Amendment 
sets thus out provisions for third country participation to the internal electricity market that 
are linked to provisions stemming from this Regulation, the Electricity Directive and different 
relevant provisions of Union law to which EU internal market participants are bound.

Alteração 1562
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 64-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 64.º-A

Revisão

Até 1 de junho de 2025, a Comissão 
examina e apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório 
sobre a aplicação do presente 
regulamento, juntamente com uma 
proposta legislativa, se for caso disso.

Or. en

Justificação

Tendo em conta as novas disposições, limiares e prazos de aplicação introduzidos num 
número relevante de artigos do presente regulamento, bem como as funções de controlo 
conferidas aos diferentes intervenientes, é necessário prever uma data de revisão do 
regulamento a fim de permitir eventuais adaptações e integrar devidamente desenvolvimentos 
futuros.

Alteração 1563
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Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta de regulamento
Artigo 64-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 64.º-A

Revisão

O regulamento deve ser objeto de uma 
revisão geral o mais tardar até ao final de 
2024.

Or. en

Alteração 1564
Zdzisław Krasnodębski

Proposta de regulamento
Anexo I

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Alteração 1565
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 2 – ponto 2.4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2.4- A. A análise coordenada de 
segurança deve ser efetuada com base 
num modelo comum de rede, em 
conformidade com o ponto 2, e numa 
metodologia para a conceção de medidas 
coordenadas de correção desenvolvidos 
pelos operadores das redes de transporte 
da região de exploração da rede em 
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questão.

Or. en

Alteração 1566
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 5 – ponto 5.1

Texto da Comissão Alteração

5.1. Os centros operacionais regionais 
devem estar equipados com sistemas de 
controlo e aquisição de dados quase em 
tempo real, com uma observabilidade 
definida através da aplicação do limiar 
previsto no ponto 4.1.

Suprimido

Or. en

Alteração 1567
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 8 – título

Texto da Comissão Alteração

8. 8. Calcular a capacidade de 
compensação regional

Or. en

Alteração 1568
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 8 – ponto 8.1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Ter em conta as possibilidades de 
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substituição entre os diferentes tipos de 
reservas de capacidade, com vista a 
minimizar os custos da adjudicação de 
contratos públicos.

Or. en

Alteração 1569
Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 8 – ponto 8.2

Texto da Comissão Alteração

8.2. Os centros operacionais regionais 
devem ajudar os operadores das redes de 
transporte da região de exploração da 
rede a adquirir o volume de capacidade de 
compensação determinado nos termos do 
ponto 8.1. A aquisição de capacidade de 
compensação deve:

Suprimido

(a) Ser efetuado relativamente ao período 
para o dia seguinte e/ou intradiário;

(b) Ter em conta as possibilidades de 
substituição entre os diferentes tipos de 
reservas de capacidade, com vista a 
minimizar os custos da adjudicação de 
contratos públicos.

Or. en

Alteração 1570
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte 13 – ponto 13.1

Texto da Comissão Alteração

13.1. Se a REORT para a eletricidade 
delegar esta função, os centros 
operacionais regionais devem identificar 

13.1. Os centros operacionais regionais 
devem identificar cenários de crise regional 
em conformidade com os critérios 
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cenários de crise regional em conformidade 
com os critérios estabelecidos no artigo 6.º, 
n.º 1, do [Regulamento Preparação dos 
Riscos, proposto pelo COM(2016) 862].

estabelecidos no artigo 6.º, n.º 1, do 
Regulamento (.../...) [Regulamento 
Preparação dos Riscos]. Estes cenários 
devem ser identificados com base nos 
riscos para cada região, como as 
condições meteorológicas extremas, as 
catástrofes naturais, a escassez de 
combustível ou ataques maliciosos. Os 
cenários devem constituir a base para as 
partes regionais dos planos nacionais de 
preparação para riscos.

Or. en

Alteração 1571
Luděk Niedermayer

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 13 – ponto 13.1

Texto da Comissão Alteração

13.1. Se a REORT para a eletricidade
delegar esta função, os centros 
operacionais regionais devem identificar 
cenários de crise regional em conformidade 
com os critérios estabelecidos no artigo 6.º, 
n.º 1, do [Regulamento Preparação dos 
Riscos, proposto pelo COM(2016) 862].

13.1. Se a REORTE delegar esta função, 
os centros operacionais regionais devem 
identificar cenários de crise regional em 
conformidade com os critérios 
estabelecidos no artigo 6.º, n.º 1, do 
[Regulamento Preparação dos Riscos, 
proposto pelo COM(2016) 862].

Or. en

Alteração 1572
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 13 – ponto 13.1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

13.1-A. Os centros operacionais 
regionais devem contribuir para a 
harmonização de medidas regionais a 
incluir nos planos nacionais de 
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preparação para riscos dos Estados-
Membros:

(a) emitindo recomendações relativas aos 
projetos de planos nacionais de 
preparação para riscos dos Estados-
Membros em causa, ao abrigo do artigo 
10.º do [Regulamento Preparação dos 
Riscos];

(b) atuando na qualidade de órgão de 
coordenação a fim de facilitar acordos 
entre as autoridades competentes dos 
Estados-Membros em causa relativos a 
medidas regionais a incluir nos respetivos 
planos nacionais, ao abrigo do artigo 12.º, 
n.º 2, do [Regulamento Preparação dos 
Riscos].

Or. en

Alteração 1573
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 13 – ponto 13.1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

13.1-A. Os centros operacionais 
regionais devem realizar avaliações da 
adequação a curto prazo, nomeadamente, 
previsões de adequação sazonais, bem 
como avaliações da adequação 
intradiária, com uma semana de 
antecedência, para as respetivas regiões, 
ao abrigo do artigo 9.º do [Regulamento 
Preparação dos Riscos]. A avaliação da 
adequação a curto prazo deve 
complementar a avaliação da adequação 
dos recursos a longo prazo, o que garante 
uma avaliação da adequação, coordenada 
a nível europeu, para avaliar a 
necessidade de mecanismos de 
capacidade.

Or. en
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Alteração 1574
Luděk Niedermayer

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 13 – ponto 13.2

Texto da Comissão Alteração

13.2. Os centros operacionais regionais 
devem preparar e realizar anualmente 
simulações de crises, em cooperação com 
as autoridades competentes nos termos do 
artigo 12.º, n.º 3, do [Regulamento 
Preparação dos Riscos, proposto pelo 
COM(2016) 862].

13.2. Se a REORTE delegar esta 
função, os centros operacionais regionais 
devem preparar e realizar anualmente 
simulações de crises, em cooperação com 
as autoridades competentes nos termos do 
artigo 12.º, n.º 3, do [Regulamento 
Preparação dos Riscos, proposto pelo 
COM(2016) 862].

Or. en

Alteração 1575
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 13 – ponto 13.2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

13.2-A. Os centros operacionais 
regionais devem ser consultados durante 
o desenvolvimento de uma metodologia 
para a avaliação da adequação a curto 
prazo, bem como uma metodologia para 
identificar os cenários de crise de 
eletricidade mais pertinentes a um 
contexto regional, ao abrigo dos artigos 
8.º, n.º 2, e 5.º, n.º 4, do [Regulamento 
Preparação dos Riscos].

Or. en

Alteração 1576
Claude Turmes
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em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 13-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

13-A. Identificação das necessidades da 
capacidade de transporte.

13-A (nova) 1. Os centros de coordenação 
regional devem apoiar os operadores de 
redes de transporte da região de 
exploração da rede na identificação das 
necessidades da capacidade de transporte.

13-A (nova) 2. Os centros de coordenação 
regional devem propor prioridades de 
investimentos na rede aos operadores de 
redes de transporte da região de 
exploração da rede com base, pelo menos, 
nos seguintes critérios:

(a) Avaliações da adequação da rede a 
longo prazo;

(b) A situação da rede interligada;

(c) Congestionamentos estruturais 
identificados.

Or. en
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