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Alteração 16
Mariela Velichkova Baeva

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 1228/2003
Artigo 2-C– n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) um programa de trabalho anual; d) adopta um programa de trabalho anual;

Or. en

Alteração 17
Mariela Velichkova Baeva

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) nº 1228/2003
Artigo 2-C– n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) um relatório anual; e) adopta um relatório anual;

Or. en

Alteração 18
Mariela Velichkova Baeva

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) nº 1228/2003
Artigo 2-C– n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) perspectivas anuais de Verão e de 
Inverno relativas à adequação da produção.

f) adopta perspectivas anuais de Verão e de 
Inverno relativas à adequação da produção.

Or. en
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Alteração 19
Mariela Velichkova Baeva, John Purvis

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) nº 1228/2003
Artigo 2-E– n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Após consultar a Agência, a Comissão 
pode convidar a Rede Europeia dos 
Operadores das Redes de Transporte de 
Electricidade, dentro de um prazo 
razoável, a preparar códigos nos domínios 
enunciados no n.º 3 do artigo 2.º-C, caso 
considere que tais códigos são necessários 
para o funcionamento eficaz do mercado.

1. Com base no parecer preparado pela 
Agência depois de consultar as partes 
interessadas relevantes, a Comissão 
elabora orientações estratégicas para a 
Rede Europeia dos Operadores das Redes 
de Transporte de Electricidade, que
deverão incidir sobre as questões 
enumeradas na alínea c) do n.º 1 do 
artigo 2.º-C e no n.º 3 do artigo 2.º-C e a 
partir das quais a Rede Europeia dos 
Operadores das Redes de Transporte de 
Electricidade preparará códigos nos 
domínios enunciados na alínea c) do n.º 1 
do artigo 2.º-C e no n.º 3 do artigo 2.º-C.

Or. en

Justificação

No interesse da concorrência (para garantir a não discriminação, uma verdadeira
concorrência e o efectivo funcionamento do mercado único), devem ser dados à Agência mais 
poderes para regular a REORTE. Para atingir este objectivo, a Agência deve comunicar à 
Comissão, no início do processo regulamentar, o seu parecer formal, sob a forma de 
orientações estratégicas, como base nas quais a REORTE poderá preparar códigos técnicos. 
Este processo tornará impossível a auto-regulação dos ORT. Idêntico processo deveria ser 
aplicado ao plano de investimento decenal (nº 1, alínea c), do artigo 2-C).

Alteração 20
Mariela Velichkova Baeva, John Purvis

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1– ponto 3
Regulamento (CE) nº 1228/2003
Artigo 2-E– n.º 1-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

1-A. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade
estabelecerá os códigos técnicos 
detalhados em conformidade com o n.º 1 e 
submetê-los-á à aprovação da Agência.

Or. en

Justificação

No interesse da concorrência (para garantir a não discriminação, uma verdadeira 
concorrência e o efectivo funcionamento do mercado único), devem ser dados à Agência mais 
poderes para regular a REORTE. Para atingir este objectivo, a Agência deve comunicar à 
Comissão, no início do processo regulamentar, o seu parecer formal, sob a forma de 
orientações estratégicas, como base nas quais a REORTE poderá preparar códigos técnicos. 
Este processo tornará impossível a auto-regulação dos ORT. Idêntico processo deveria ser 
aplicado ao plano de investimento decenal (nº 1, alínea c), do artigo 2-C).

Alteração 21
Mariela Velichkova Baeva, John Purvis

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) nº 1228/2003
Artigo 2-E– n.º 1-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-B. A Agência verificará se os códigos 
apresentados pela Rede Europeia dos 
Operadores das Redes de Transporte de 
Electricidade são conformes com as 
orientações estratégicas previstas no n.º 1.

Or. en

Justificação

No interesse da concorrência (para garantir a não discriminação, uma verdadeira 
concorrência e o efectivo funcionamento do mercado único), devem ser dados à Agência mais 
poderes para regular a REORTE. Para atingir este objectivo, a Agência deve comunicar à 
Comissão, no início do processo regulamentar, o seu parecer formal, sob a forma de 
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orientações estratégicas, como base nas quais a REORTE poderá preparar códigos técnicos. 
Este processo tornará impossível a auto-regulação dos ORT. Idêntico processo deveria ser 
aplicado ao plano de investimento decenal (nº 1, alínea c), do artigo 2-C).

Alteração 22
Mariela Velichkova Baeva, John Purvis

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) nº 1228/2003
Artigo 2-E– n.º 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Agência controlará a aplicação 
destes códigos pela Rede Europeia dos 
Operadores das Redes de Transporte de 
Electricidade e informará a Comissão de 
qualquer infracção, tomando a Comissão 
todas as medidas necessárias para 
garantir uma correcta aplicação.

Or. en

Justificação

A proposta de directiva dá demasiados poderes à REORTE. O controlo dos códigos acima 
referidos tem de ser justo e objectivo para garantir a não discriminação, uma verdadeira 
concorrência e o efectivo funcionamento do mercado. Por isso, não pode ser confiado aos 
próprios ORT, mas ser tarefa da competência da Agência.

Alteração 23
Daniel Dăianu

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) nº 1228/2003
Artigo 2-H– n.º 1– parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Os operadores das redes de transporte 
estabelecerão a cooperação regional no 
âmbito da Rede Europeia dos Operadores 

1. Os operadores das redes de transporte 
estabelecerão a cooperação regional no 
âmbito da Rede Europeia dos Operadores 
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das Redes de Transporte de Electricidade, 
como contributo para o desempenho das 
funções mencionadas no n.º 1 do artigo 2.º-
C, nomeadamente publicando, de dois em 
dois anos, um plano de investimento 
regional, com base no qual poderão tomar 
decisões de investimento.

das Redes de Transporte de Electricidade, 
como contributo para o desempenho das 
funções mencionadas no n.º 1 do artigo 2.º-
C, nomeadamente fornecendo 
informações sobre os seus planos de 
desenvolvimento e publicando, de dois em 
dois anos, um plano de investimento 
regional, com base no qual poderão tomar 
decisões de investimento, com a 
aprovação prévia da Agência de 
Cooperação dos Reguladores da Energia.

Or. en

Justificação

Para que a separação seja adequada, os Operadores das Redes de Transporte devem poder 
tomar decisões sobre os investimentos. Um mercado da energia funcional exige a garantia de 
coordenação ao nível europeu.

Alteração 24
Daniel Dăianu

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) nº 1228/2003
Artigo 5 – n.º 4  

Texto da Comissão Alteração

“4. Os operadores das redes de transporte 
publicarão dados relevantes sobre procura 
prevista e real, sobre disponibilidade e 
utilização efectiva de activos de produção e 
carga, sobre disponibilidade e utilização da 
rede e das interligações e sobre 
equilibração e capacidade de reserva.

“4. Os operadores das redes de transporte 
publicarão dados relevantes sobre procura 
prevista e real, sobre disponibilidade e 
utilização efectiva de activos de produção e 
carga, sobre disponibilidade e utilização da 
rede e das interligações e sobre 
equilibração e capacidade de reserva.

Pode ser mantida a confidencialidade dos
dados individuais relativos aos produtores 
e às cargas, bem como os dados relativos 
à rede de transporte, se a protecção da 
infra-estrutura crítica o exigir. No 
entanto, essa confidencialidade não se
aplica relativamente ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, à Comissão e à
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Agência de Cooperação dos Reguladores 
da Energia.

Or. en

Justificação

As medidas de confidencialidade justificam-se por razões de segurança e defesa nacional. 
Mas, porque existe uma grande interdependência entre as redes nacionais e porque a sua 
segurança tem de ser reforçada, é essencial que a informação necessária chegue ao nível 
europeu. Têm de ser estabelecidas estratégias adequadas a nível europeu para que seja 
possível prevenir eficazmente as crises.
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