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Alteração 89
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) A experiência adquirida com a 
aplicação da Directiva 2003/54/CE 
demonstra os benefícios que podem 
resultar do mercado interno da 
electricidade em termos de aumento de 
eficiência, reduções de preços, padrões de 
serviço mais elevados e maior 
competitividade. Todavia, subsistem 
deficiências significativas e possibilidades 
de melhorar o funcionamento do 
mercado, sendo necessárias medidas 
concretas, nomeadamente, para assegurar 
condições de concorrência equitativas a 
nível da produção, em particular 
mediante a inclusão de todos os custos 
ambientais a curto e a longo prazo, e para 
reduzir os riscos de ocorrência de 
posições dominantes no mercado e de 
comportamentos predatórios, garantindo 
tarifas de transporte e distribuição não 
discriminatórias, através do acesso à rede 
com base em tarifas publicadas antes da 
sua entrada em vigor, e garantindo a 
protecção dos direitos dos pequenos 
clientes e dos clientes vulneráveis e a 
divulgação de informações sobre as fontes 
de energia para a produção de 
electricidade, bem como indicações sobre 
as fontes, sempre que disponíveis, dando 
informações sobre o seu impacto 
ambiental.

Or. en

Justificação

Há que reinserir o importante considerando 2 da Directiva 2003/54/CE. Se os custos 
ambientais associados à produção de electricidade não forem incluídos no preço, 
continuarão a verificar-se distorções do mercado. Uma vez que, através do regime de 
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comércio de licença de emissões, estão a ser feitas tentativas para incluir o custo das 
emissões de CO2 mediante a venda em leilão das licenças de emissão, deve prever-se uma 
iniciativa paralela que inclua outros custos ambientais no preço da energia. A Comissão deve 
começar a controlar este tipo de distorções do mercado.

Alteração 90
Esko Seppänen

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) A harmonização geral do mercado 
da electricidade provoca efeitos de 
desequilíbrio de preços em diversos 
países.

Or. en

Justificação

Nos países em que a electricidade é barata, a procura dos países com electricidade cara 
diminui a oferta, devido às exportações de electricidade, e a redução da oferta aumenta os 
preços pagos pelos consumidores. Daí que a harmonização tenha também nos mercados  um 
impacto negativo que deveria ter tomado em consideração.

Alteração 91
Esko Seppänen

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-B) Devem estudar-se cuidadosamente 
os efeitos da harmonização devido às 
consequências de desequilíbrio 
provocadas pela fixação dos preços 
marginais grossistas e pelos lucros 
auferidos pelos produtores de energia 
hidráulica e nuclear graças ao regime de 
comércio de licenças de emissão.

Or. en
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Justificação

O mecanismo de fixação de preços no mercado europeu harmonizado da electricidade gera 
lucros inesperados para as empresas que produzem energia hidráulica e nuclear e que não 
necessitam de direitos de emissão. O preço grossista nos mercados da electricidade baseia-se 
actualmente no preço marginal e é definido pelos custos mais elevados de produção 
acrescidos do preço dos direitos de emissão, ainda que o produtor não necessite deles. O 
sistema de preços deve evoluir no sentido de o preço grossista nos mercados da electricidade 
ter em conta as diferenças dos custos de produção.

Alteração 92
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Contudo, presentemente, não pode ser 
garantido a nenhuma empresa da 
Comunidade o direito de vender 
electricidade em qualquer Estado-Membro 
em igualdade de condições, sem 
discriminação ou desvantagem. 
Concretamente, não existe ainda um acesso 
não-discriminatório à rede nem uma 
supervisão reguladora de eficácia 
equivalente em todos os Estados-Membros, 
porquanto o actual quadro jurídico é 
insuficiente.

(3) Contudo, presentemente, não pode ser 
garantido a todas as empresas de todos os 
Estados-Membros o direito de vender gás 
em qualquer Estado-Membro em igualdade 
de condições, sem discriminação ou 
desvantagem. Concretamente, não existe 
ainda um acesso não-discriminatório à rede 
nem uma supervisão reguladora de eficácia 
equivalente em todos os Estados-Membros, 
porquanto o actual quadro jurídico é 
insuficiente.

Or. en

Justificação

A formulação proposta pela Comissão dá a impressão de que os problemas de concorrência 
abordados pela Comissão existem em todos os Estados-Membros da UE.
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Alteração 93
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A segurança do fornecimento de 
electricidade reveste-se de importância 
vital para desenvolver a sociedade 
europeia, aplicar uma política sustentável 
em matéria de alterações climáticas e 
fomentar a concorrência no mercado 
interno. Para esse efeito, devem continuar 
a desenvolver-se as interconexões 
transfronteiriças a fim de assegurar a 
disponibilidade e o fornecimento de todas 
as fontes de energia, ao menor preço 
possível, tanto a nível dos consumidores 
como da indústria na União Europeia.

Or. en

Alteração 94
Teresa Riera Madurell

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A separação da propriedade entre as 
empresas de produção e fornecimento de 
electricidade e as empresas que são 
proprietárias de redes de transporte é 
fundamental para facilitar a  criação de 
novas energias renováveis na Europa.

Or. es
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Alteração 95
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-B) Um mercado interno da 
electricidade operacional deve oferecer 
aos produtores os incentivos adequados 
ao investimento em novas instalações de 
produção de energia e aos consumidores 
medidas adequadas de promoção de uma 
utilização mais eficiente da energia, 
constituindo a segurança do fornecimento 
energético um pré-requisito nesse sentido.

Or. en

Alteração 96
Teresa Riera Madurell

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-B) Dado que as fontes renováveis são 
fontes energéticas contínuas, é essencial 
desenvolver a capacidade de interconexão 
eléctrica a nível da União Europeia, 
prestando especial atenção às regiões e 
aos países mais isolados do mercado da 
energia da União, a fim de proporcionar 
aos Estados-Membros os meios 
necessários para cumprir o objectivo de 
20% de energias renováveis até 2020.

Or. es

Justificação

O vínculo entre a percentagem de interconexão e a capacidade instalada de produção de 
energias renováveis é vital para atingir o objectivo de 20% de energias renováveis.
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Alteração 97
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-C) O mercado interno deve aumentar o
comércio e o fluxo transfronteiriços de 
electricidade, a fim de assegurar a melhor 
utilização da produção disponível de 
energia e os preços mais baixos possíveis. 
Simultaneamente, tal não deve impedir os 
Estados-Membros e os produtores de 
investir em tecnologias novas e modernas 
para a produção de electricidade. Os 
Estados-Membros que, mediante 
legislação ou decisões políticas, optem por 
reduzir a capacidade da sua produção de 
electricidade sem emissões de CO2 devem 
contribuir com o mesmo volume de 
produção de energia obtido a partir de 
energias renováveis e explicar como 
projectam alcançar esse objectivo.

Or. en

Justificação

É vital manter os incentivos ao investimento na produção de energia sem emissões de CO2
para assegurar a procura de fornecimento energético.

Alteração 98
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A comunicação da Comissão de 10 de 
Janeiro de 2007 intitulada “Uma política 
energética para a Europa” destacou a 

(4) A comunicação da Comissão de 10 de 
Janeiro de 2007 intitulada “Uma política 
energética para a Europa” destacou a 
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importância da plena realização do 
mercado interno da electricidade e da 
criação de igualdade de condições de 
concorrência para todas as empresas de 
electricidade estabelecidas na UE. A 
comunicação relativa ao mercado interno 
da energia e o relatório final do inquérito 
sectorial de concorrência mostraram que 
as presentes regras e medidas não 
proporcionam o quadro necessário para 
alcançar o objectivo de um mercado 
interno em bom funcionamento.

importância da plena realização do 
mercado interno da electricidade e da 
criação de igualdade de condições de 
concorrência para todas as empresas de 
electricidade estabelecidas na UE. A 
comunicação relativa ao mercado interno 
da energia mostrou que as presentes regras 
e medidas não proporcionam o quadro 
necessário para alcançar o objectivo de um 
mercado interno em bom funcionamento. 
Além disso, o relatório final do inquérito 
sectorial  de concorrência e o estudo de 
impacto realizado em apoio do terceiro 
pacote legislativo sobre o mercado interno 
da energia não introduziram quaisquer 
elementos convincentes que permitam 
determinar o melhor  ou o único meio de 
melhorar o funcionamento do mercado 
interno.

Or. fr

Justificação

O relatório final do inquérito sectorial de concorrência foi vivamente criticado aquando a 
sua apresentação na comissão ITRE, nomeadamente devido às suas correlações estatísticas 
muito contestáveis e às suas séries de dados incompletos e não referenciados. Representando 
uma observação parcial da realidade do funcionamento das redes eléctricas na Europa, não 
permitiu definir um meio único de melhorar o funcionamento do mercado interno da 
electricidade.

Alteração 99
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A fim de assegurar a concorrência e 
o fornecimento de electricidade ao preço 
mais baixo possível, evitando 
simultaneamente posições dominantes de 
mercado por parte dos grandes 
operadores, os Estados-Membros e as 
entidades reguladoras nacionais devem 
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facilitar o acesso transfronteiriço de 
novos fornecedores de diferentes fontes de 
energia e de nova produção de energia.

Or. en

Justificação

Esta medida permitirá abrir os mercados dos Estados-Membros, nomeadamente aqueles em 
que existem operadores que ocupam uma posição dominante, e garantir um acesso equitativo 
a outros operadores do mercado.

Alteração 100
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Sem a separação efectiva entre as redes 
e as actividades de produção e de 
fornecimento, há um risco inerente de 
discriminação, não só na exploração da 
rede, mas também no incentivo às 
empresas verticalmente integradas para 
investirem adequadamente nas suas redes.

(5) Sem a separação efectiva entre as redes 
e as actividades de produção e de 
fornecimento, há um risco inerente de 
discriminação, não só na exploração da 
rede, mas também no incentivo às 
empresas para investirem adequadamente 
nas suas redes. A motivação essencial 
destes investimentos é a remuneração 
auferida pelo operador. Ao fixar uma 
remuneração reduzida, a entidade 
reguladora nacional provocará uma 
redução dos investimentos. Por outro 
lado, ao fixar uma remuneração justa e 
proporcionada, assegurando que as 
receitas cubram o custo e a amortização 
desses investimentos, provocará 
automaticamente um aumento dos 
investimentos, quer o operador de redes 
de transporte faça parte de um grupo 
integrado, quer não. Assim, o primeiro 
factor determinante dos investimentos 
reside na regulamentação dos preços e no 
papel e poderes das entidades reguladoras 
nacionais, que devem ser reforçados, a 
fim de realizar o mercado interno em 



AM\713546PT.doc 11/113 PE404.393v01-00

PT

benefício do consumidor.

Or. fr

Justificação

A estrutura da propriedade de uma empresa não constitui um factor determinante para os 
investimentos, que são efectuados em função das possibilidades de amortização e de lucro 
dos mesmos. A separação da propriedade não resolve o problema colocado pelos 
monopólios, que é o risco de que a situação possa ser explorada no sentido de maximizar os 
seus rendimentos. Este risco existe independentemente da estrutura da propriedade, quer se 
trate de uma empresa verticalmente integrada, quer não.

Alteração 101
Hannes Swoboda

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) As regras vigentes em matéria de 
separação jurídica e funcional não levaram 
à dissociação efectiva dos operadores das 
redes de transporte. Na sua sessão de 8 e 9 
de Março de 2007, em Bruxelas, o 
Conselho Europeu convidou a Comissão a 
elaborar propostas legislativas para uma 
separação efectiva entre actividades de 
produção e aprovisionamento, por um lado, 
e actividades de rede, por outro.

(6) As regras vigentes em matéria de 
separação jurídica e funcional ainda não 
levaram à dissociação efectiva dos 
operadores das redes de transporte em cada 
Estado-Membro, em parte devido à 
ausência de aplicação da legislação 
europeia existente. Na sua sessão de 8 e 9 
de Março de 2007, em Bruxelas, o 
Conselho Europeu convidou a Comissão a 
elaborar propostas legislativas para uma 
separação efectiva entre actividades de 
produção e aprovisionamento, por um lado, 
e actividades de rede, por outro.

Or. en

Justificação

Há que mencionar que uma das causas do insuficiente funcionamento do mercado europeu da 
energia é a insuficiente aplicação das normas em vigor, o que também foi salientado nos n.ºs 
151 a153 e478 do relatório do inquérito sectorial, de 10 de Janeiro de 2007.
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Alteração 102
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) As regras vigentes em matéria de 
separação jurídica e funcional não levaram 
à dissociação efectiva dos operadores das 
redes de transporte. Na sua sessão de 8 e 9 
de Março de 2007, em Bruxelas, o 
Conselho Europeu convidou a Comissão a 
elaborar propostas legislativas para uma 
separação efectiva entre actividades de 
produção e aprovisionamento, por um lado, 
e actividades de rede, por outro. 

(6) As regras vigentes em matéria de 
separação jurídica e funcional ainda não 
levaram à dissociação efectiva dos 
operadores das redes de transporte em cada 
Estado-Membro, em parte devido à 
ausência de aplicação da legislação 
europeia existente. Na sua sessão de 8 e 9 
de Março de 2007, em Bruxelas, o 
Conselho Europeu convidou a Comissão a 
elaborar propostas legislativas para uma 
separação efectiva entre actividades de 
produção e aprovisionamento, por um lado, 
e actividades de rede, por outro.

Or. en

Justificação

Há que mencionar que uma das causas do insuficiente funcionamento do mercado europeu da 
energia é a insuficiente aplicação das normas em vigor, o que também foi salientado nos n.ºs 
151 a153 e478 do relatório do inquérito sectorial, de 10 de Janeiro de 2007.

Alteração 103
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) O estudo de impacto apresentado 
não conseguiu provar sem margem para 
dúvidas que existia uma relação causal 
entre a discriminação em matéria de 
acesso e  estrutura da propriedade, entre o 
volume de investimento e a estrutura da 
propriedade, ou entre o nível de preços e a 
estrutura da propriedade. Os dados 
empíricos apontam antes para uma 
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relação causal entre todos os elementos 
referidos e uma regulação eficaz.

Or. de

Justificação

O estudo de impacto apresentado revela os dados empíricos que constituem a base destas 
propostas. Após uma análise atenta do conteúdo e do contexto do estudo de impacto, 
permanecem as dúvidas sobre a adequação das medidas propostas aos objectivos deste 
pacote de medidas.

Alteração 104
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A dissociação efectiva só poderá ser 
assegurada mediante a supressão do 
incentivo inerente que se apresenta às 
empresas verticalmente integradas para 
discriminarem os concorrentes no acesso às 
redes e no investimento. A separação da 
propriedade, que implica a nomeação do 
proprietário da rede como operador da rede 
e a sua independência em relação a 
quaisquer interesses de fornecimento e de 
produção, é claramente a forma mais 
eficaz e estável de resolver o inerente 
conflito de interesses e garantir a segurança 
do abastecimento. Por este motivo, o
Parlamento Europeu, na sua resolução 
sobre as perspectivas do mercado interno 
do gás e da electricidade, adoptada em 10 
de Julho de 2007, considerou que a 
separação da propriedade a nível do 
transporte constitui o meio mais eficaz de 
promover o investimento nas 
infra-estruturas de forma não 
discriminatória, um acesso equitativo à 
rede por parte dos novos operadores, bem 
como a transparência do mercado. Os 
Estados-Membros devem, pois, assegurar 

(7) A dissociação efectiva só poderá ser 
assegurada mediante a supressão do 
incentivo inerente que se apresenta às 
empresas verticalmente integradas para 
discriminarem os concorrentes no acesso às 
redes e no investimento. A separação da 
propriedade, que implica a nomeação do 
proprietário da rede como operador da rede 
e a sua independência em relação a 
quaisquer interesses de fornecimento e de 
produção, é considerada pela Comissão 
uma forma eficaz e estável de resolver o 
inerente conflito de interesses e garantir a 
segurança do abastecimento. O Parlamento 
Europeu, na sua resolução sobre as 
perspectivas do mercado interno do gás e 
da electricidade, adoptada em 10 de Julho 
de 2007, considerou que a separação da 
propriedade a nível do transporte constitui 
um meio eficaz de promover o 
investimento nas infra-estruturas de forma 
não discriminatória, um acesso equitativo à 
rede por parte dos novos operadores, bem 
como a transparência do mercado. Uma vez 
que a Comunidade não tem competências 
para expropriar empresas ou meios de 
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que a mesma pessoa não seja autorizada a 
exercer controlo, inclusive através de 
direitos de bloqueio de accionista 
minoritário em decisões de importância 
estratégica, como os investimentos, sobre 
uma empresa de produção ou de 
fornecimento, ao mesmo tempo que detém 
interesses ou exerce direitos sobre um 
operador de rede de transporte ou uma 
rede de transporte. Reciprocamente, o 
controlo sobre um operador de rede de 
transporte deve vedar a possibilidade de 
detenção de interesses ou de exercício de 
direitos sobre uma empresa de 
fornecimento. 

produção e respeita o direito fundamental 
à propriedade,  os Estados-Membros
devem igualmente ficar habilitados a 
aplicar mecanismos menos invasivos e 
onerosos para resolver os conflitos de 
interesses e assegurar os investimentos. 
Além disso, apenas essas alternativas 
podem garantir a igualdade de tratamento 
das empresas públicas e privadas, que é 
um princípio subjacente ao direito 
comunitário.

Or. en

Justificação

Se bem que a separação da propriedade possa considerar-se uma forma eficaz de resolver 
conflitos de interesses nas empresas integradas, nenhum dos partidários da separação da 
propriedade conseguiu demonstrar até agora que os problemas de concorrência existentes 
nos mercados europeus da energia apenas se podem resolver mediante a separação da 
propriedade dos operadores de redes de transporte.

Alteração 105
Hannes Swoboda

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A dissociação efectiva só poderá ser 
assegurada mediante a supressão do 
incentivo inerente que se apresenta às 
empresas verticalmente integradas para 
discriminarem os concorrentes no acesso às 
redes e no investimento. A separação da 
propriedade, que implica a nomeação do 
proprietário da rede como operador da rede 
e a sua independência em relação a 
quaisquer interesses de fornecimento e de 
produção, é claramente a forma mais 
eficaz e estável de resolver o inerente 

(7) A dissociação efectiva só poderá ser 
assegurada mediante a supressão do 
incentivo inerente que se apresenta às 
empresas verticalmente integradas para 
discriminarem os concorrentes no acesso às 
redes e no investimento. A separação da 
propriedade, que implica a nomeação do 
proprietário da rede como operador da rede 
e a sua independência em relação a 
quaisquer interesses de fornecimento e de 
produção, é considerada pela Comissão 
uma forma eficaz e estável de resolver o 
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conflito de interesses e garantir a segurança 
do abastecimento. Por este motivo, o
Parlamento Europeu, na sua resolução 
sobre as perspectivas do mercado interno 
do gás e da electricidade, adoptada em 10 
de Julho de 2007, considerou que a 
separação da propriedade a nível do 
transporte constitui o meio mais eficaz de 
promover o investimento nas infra-
estruturas de forma não discriminatória, 
um acesso equitativo à rede por parte dos 
novos operadores, bem como a 
transparência do mercado. Os 
Estados-Membros devem, pois, assegurar 
que a mesma pessoa não seja autorizada a 
exercer controlo, inclusive através de 
direitos de bloqueio de accionista 
minoritário em decisões de importância 
estratégica, como os investimentos, sobre 
uma empresa de produção ou de 
fornecimento, ao mesmo tempo que detém 
interesses ou exerce direitos sobre um 
operador de rede de transporte ou uma 
rede de transporte. Reciprocamente, o 
controlo sobre um operador de rede de 
transporte deve vedar a possibilidade de 
detenção de interesses ou de exercício de 
direitos sobre uma empresa de 
fornecimento.

inerente conflito de interesses e garantir a 
segurança do abastecimento. O Parlamento 
Europeu, na sua resolução sobre as 
perspectivas do mercado interno do gás e 
da electricidade, adoptada em 10 de Julho 
de 2007, considerou que a separação da 
propriedade a nível do transporte constitui 
o meio mais eficaz de promover o 
investimento nas infra-estruturas de forma 
não discriminatória, um acesso equitativo à 
rede por parte dos novos operadores, bem 
como a transparência do mercado, devendo 
os Estados-Membros, no entanto, ficar 
igualmente habilitados a aplicar 
mecanismos menos invasivos e onerosos 
para resolver os conflitos de interesses e 
assegurar os investimentos em condições 
especiais.

Or. en

Justificação

Se bem que a separação da propriedade possa considerar-se uma forma eficaz de resolver 
conflitos de interesses nas empresas integradas, nenhum dos partidários da separação da 
propriedade conseguiu demonstrar até agora que os problemas de concorrência existentes 
nos mercados europeus da energia apenas se podem resolver mediante a separação da 
propriedade dos operadores de redes de transporte.
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Alteração 106
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A dissociação efectiva só poderá ser 
assegurada mediante a supressão do 
incentivo inerente que se apresenta às 
empresas verticalmente integradas para 
discriminarem os concorrentes no acesso às 
redes e no investimento. A separação da 
propriedade, que implica a nomeação do 
proprietário da rede como operador da rede 
e a sua independência em relação a 
quaisquer interesses de fornecimento e de 
produção, é claramente a forma mais 
eficaz e estável de resolver o inerente 
conflito de interesses e garantir a 
segurança do abastecimento. Por este
motivo, o Parlamento Europeu, na sua 
resolução sobre as perspectivas do mercado 
interno do gás e da electricidade, adoptada 
em 10 de Julho de 2007, considerou que a 
separação da propriedade a nível do 
transporte constitui o meio mais eficaz de 
promover o investimento nas infra-
estruturas de forma não discriminatória, 
um acesso equitativo à rede por parte dos 
novos operadores, bem como a 
transparência do mercado. Os 
Estados-Membros devem, pois, assegurar 
que a mesma pessoa não seja autorizada a 
exercer controlo, inclusive através de 
direitos de bloqueio de accionista 
minoritário em decisões de importância 
estratégica, como os investimentos, sobre 
uma empresa de produção ou de 
fornecimento, ao mesmo tempo que detém 
interesses ou exerce direitos sobre um 
operador de rede de transporte ou uma 
rede de transporte. Reciprocamente, o 
controlo sobre um operador de rede de 
transporte deve vedar a possibilidade de 
detenção de interesses ou de exercício de 

(7) A dissociação efectiva só poderá ser 
assegurada mediante a supressão do 
incentivo inerente que se apresenta às 
empresas verticalmente integradas para 
discriminarem os concorrentes no acesso às 
redes e no investimento. A separação da 
propriedade, que implica a nomeação do 
proprietário da rede como operador da rede 
e a sua independência em relação a 
quaisquer interesses de fornecimento e de 
produção, é uma das formas de resolver o 
inerente conflito de interesses. O 
Parlamento Europeu, na sua resolução 
sobre as perspectivas do mercado interno 
do gás e da electricidade, adoptada em 10 
de Julho de 2007, considerou que a 
separação da propriedade a nível do 
transporte constitui o meio mais eficaz de 
promover o investimento nas infra-
estruturas de forma não discriminatória, 
um acesso equitativo à rede por parte dos 
novos operadores, bem como a 
transparência do mercado.
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direitos sobre uma empresa de 
fornecimento.

Or. fr

Justificação

A separação da propriedade é um dos meios propostos pela Comissão para resolver o 
conflito de interesses inerente às empresas verticalmente integradas. Não é o único meio de o 
conseguir e deve permanecer uma opção  entre outras enunciadas na directiva. Não existem 
provas convincentes de que a separação da propriedade permita assegurar a segurança do 
abastecimento. Até agora isso não ficou demonstrado por nenhum estudo de impacto 
condigno.

Alteração 107
Hannes Swoboda

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Os sistemas que venham a ser 
aplicados deverão ser eficazes para 
resolver todo o conflito de interesses entre 
produtores e operadores de redes de 
transporte, a fim de assegurar os 
investimentos necessários e garantir o 
acesso de novos operadores ao abrigo de 
um regime regulamentar transparente e 
eficaz.

Or. en

Justificação

Os sistemas que venham a ser introduzidos deverão ser eficazes e transparentes e assegurar 
também os necessários investimentos.
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Alteração 108
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Como a separação da propriedade 
exige, em alguns casos, a reestruturação 
das empresas, deve ser concedido aos 
Estados-Membros um período suplementar 
para aplicarem as disposições pertinentes. 
Perante os elos verticais existentes nos 
sectores da electricidade e do gás, as 
disposições relativas à separação devem, 
ademais, aplicar-se a ambos os sectores.

(8) Como a separação da propriedade 
exige, em alguns casos, a reestruturação 
das empresas, deve ser concedido aos 
Estados-Membros que decidam aplicar a 
separação da propriedade um período 
suplementar para aplicarem as disposições 
pertinentes. Perante os elos verticais 
existentes nos sectores da electricidade e 
do gás, as disposições relativas à separação 
devem, ademais, aplicar-se a ambos os 
sectores.

Or. en

Justificação

A nova formulação tem em conta o facto de a separação da propriedade ser apenas uma 
opção.

Alteração 109
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Os Estados-Membros que o 
pretendam podem aplicar as disposições 
da presente directiva sobre a separação 
efectiva e eficaz das redes de transporte e 
dos operadores de redes de transporte. 
Esta separação é efectiva porque permite 
assegurar a independência dos 
operadores de redes de transporte; eficaz, 
porque propõe um quadro regulamentar 
mais adaptado para garantir uma 
concorrência justa, investimentos 
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suficientes, o acesso dos novos operadores 
e a integração dos mercados da 
electricidade, baseando-se num pilar de 
medidas de organização e relativas à 
governação dos operadores de redes de 
transporte e num pilar de medidas 
relativas aos investimentos, à ligação à 
rede de novas capacidades de produção e 
à integração dos mercados mediante a 
cooperação regional, correspondendo às 
exigências fixadas pelo Conselho 
Europeu, na sua reunião de 8 e 9 de 
Março de 2007, em Bruxelas.

Or. fr

Justificação

A separação efectiva e eficaz das redes de transporte e dos operadores de redes de transporte 
permite garantir a independência destes mediante um conjunto de medidas compatíveis com 
as constituições nacionais, no pleno respeito do princípio de proporcionalidade e da 
liberdade de circulação de capitais. Complementada por medidas destinadas a favorecer os 
investimentos e a integração dos mercados, constitui uma resposta global que a directiva 
deve propor.

Alteração 110
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A instituição de operadores de rede 
independentes de interesses de 
fornecimento e produção pode permitir às 
empresas verticalmente integradas 
manterem a propriedade de activos de 
rede, assegurando simultaneamente a 
separação efectiva de interesses, sob 
condição de o operador independente 
desempenhar todas as funções de um 
operador de rede e de serem instituídos 
mecanismos de regulamentação 
circunstanciada e de supervisão 
regulamentar exaustiva.

Suprimido
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Or. en

Justificação

A separação da propriedade das redes de transporte nacionais é a única forma possível de 
garantir a independência dos administradores dessas redes e reforçar a transparência. Além 
disso, permitiria que os administradores das redes de transporte nacionais se tornassem 
facilitadores do mercado mais eficazes. Num sistema de operadores de rede independentes, a 
propriedade das redes de transporte nacionais e a actividade comercial permanecem nas 
mesmas mãos. Embora as actividades de transporte a nível nacional estejam rigorosamente 
regulamentadas, tal implica a existência de um grande número de normas.

Alteração 111
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A instituição de operadores de rede 
independentes de interesses de 
fornecimento e produção pode permitir às 
empresas verticalmente integradas 
manterem a propriedade de activos de rede, 
assegurando simultaneamente a separação 
efectiva de interesses, sob condição de o 
operador independente desempenhar todas 
as funções de um operador de rede e de 
serem instituídos mecanismos de 
regulamentação circunstanciada e de 
supervisão regulamentar exaustiva.

(10) A instituição de operadores de rede 
independentes de interesses de 
fornecimento e produção pode permitir às 
empresas verticalmente integradas 
manterem a propriedade de activos de rede, 
assegurando simultaneamente a separação 
efectiva de interesses, sob condição de, 
segundo o caso, o operador independente 
desempenhar todas as funções de um 
operador de rede ou de ser aplicada uma 
separação efectiva e eficaz e de serem 
instituídos mecanismos de regulamentação 
circunstanciada e de supervisão 
regulamentar exaustiva.

Or. en

Justificação

Há que salientar a respeito dessa passagem dos considerandos que os proprietários de redes 
que não estejam sujeitos à separação da propriedade deveriam poder optar entre o modelo 
do operador independente e o da separação efectiva e eficaz (SEE).
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Alteração 112
Hannes Swoboda

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A instituição de operadores de rede 
independentes de interesses de 
fornecimento e produção pode permitir às 
empresas verticalmente integradas 
manterem a propriedade de activos de rede, 
assegurando simultaneamente a separação 
efectiva de interesses, sob condição de o 
operador independente desempenhar todas 
as funções de um operador de rede e de 
serem instituídos mecanismos de 
regulamentação circunstanciada e de 
supervisão regulamentar exaustiva.

(10) A instituição de operadores de rede 
independentes de interesses de 
fornecimento e produção pode permitir às 
empresas verticalmente integradas 
manterem a propriedade de activos de rede, 
assegurando simultaneamente a separação 
efectiva de interesses, sob condição de, 
segundo o caso, o operador independente 
desempenhar todas as funções de um 
operador de rede ou de ser aplicada uma 
separação efectiva e eficaz e de serem 
instituídos mecanismos de regulamentação 
circunstanciada e de supervisão 
regulamentar exaustiva.

Or. en

Justificação

Há que salientar a respeito dessa passagem dos considerandos que os proprietários de redes 
que não estejam sujeitos à separação da propriedade deveriam poder optar entre o modelo 
do operador independente e o da separação efectiva e eficaz (SEE).

Alteração 113
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Em conformidade com as 
disposições relativas a uma separação 
jurídica efectiva e eficaz e com a condição 
de a empresa de rede exercer todas as 
funções do operador de rede e de ser 
estabelecida uma regulamentação 
específica e criado um mecanismo 
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abrangente de controlo regulamentar, as 
empresas verticalmente integradas podem 
conservar a propriedade dos activos da 
rede e assegurar, simultaneamente, uma 
separação efectiva de interesses.

Or. en

Justificação

Refere-se ao texto alterado do n.º 1 do artigo 8.º.

Alteração 114
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Se a empresa proprietária de uma 
rede de transporte fizer parte de uma 
empresa verticalmente integrada, deve ser 
facultada aos Estados-Membros a escolha 
entre separar a propriedade ou, como 
derrogação, criar operadores de rede não 
dependentes de interesses de fornecimento 
e produção. A eficácia total da solução 
“operador independente” deve ser 
assegurada mediante regras adicionais 
específicas. A fim de salvaguardar na 
totalidade os interesses dos accionistas 
das empresas verticalmente integradas, os 
Estados-Membros devem poder escolher, 
para a separação da propriedade, quer a 
alienação directa quer o fraccionamento 
das acções da empresa integrada em 
acções da empresa de transporte e acções 
da empresa, que se mantém, de 
fornecimento e produção, desde que se 
cumpram os requisitos decorrentes da 
separação da propriedade.

Suprimido

Or. en
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Justificação

A separação da propriedade das redes de transporte nacionais é a única forma possível de 
garantir a independência dos administradores dessas redes e reforçar a transparência. Além 
disso, permitiria que os administradores das redes de transporte nacionais se tornassem 
facilitadores do mercado mais eficazes. Num sistema de operadores de rede independentes, a 
propriedade das redes de transporte nacionais e a actividade comercial permanecem nas 
mesmas mãos. Embora as actividades de transporte a nível nacional estejam rigorosamente 
regulamentadas, tal implica a existência de um grande número de normas.

Alteração 115
Werner Langen

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Se a empresa proprietária de uma rede 
de transporte fizer parte de uma empresa 
verticalmente integrada, deve ser facultada 
aos Estados-Membros a escolha entre 
separar a propriedade ou, como 
derrogação, criar operadores de rede não 
dependentes de interesses de fornecimento 
e produção. A eficácia total da solução 
“operador independente” deve ser 
assegurada mediante regras adicionais 
específicas. A fim de salvaguardar na 
totalidade os interesses dos accionistas 
das empresas verticalmente integradas, os 
Estados-Membros devem poder escolher, 
para a separação da propriedade, quer a 
alienação directa quer o fraccionamento 
das acções da empresa integrada em 
acções da empresa de transporte e acções 
da empresa, que se mantém, de 
fornecimento e produção, desde que se 
cumpram os requisitos decorrentes da 
separação da propriedade.

(11) Se a empresa proprietária de uma rede 
de transporte fizer parte de uma empresa 
verticalmente integrada, deve ser facultada 
aos Estados-Membros a escolha entre 
diversas opções.

Or. de
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Alteração 116
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Se a empresa proprietária de uma rede 
de transporte fizer parte de uma empresa 
verticalmente integrada, deve ser facultada 
aos Estados-Membros a escolha entre 
separar a propriedade ou, como 
derrogação, criar operadores de rede não 
dependentes de interesses de fornecimento 
e produção. A eficácia total da solução 
“operador independente” deve ser 
assegurada mediante regras adicionais 
específicas. A fim de salvaguardar na 
totalidade os interesses dos accionistas 
das empresas verticalmente integradas, os 
Estados-Membros devem poder escolher, 
para a separação da propriedade, quer a 
alienação directa quer o fraccionamento 
das acções da empresa integrada em 
acções da empresa de transporte e acções 
da empresa, que se mantém, de 
fornecimento e produção, desde que se 
cumpram os requisitos decorrentes da 
separação da propriedade.

(11) Se a empresa proprietária de uma rede 
de transporte fizer parte de uma empresa 
verticalmente integrada, deve ser facultada 
aos Estados-Membros a escolha entre 
diversas opções.

Or. de

Justificação

De acordo com o princípio de subsidiariedade, a decisão sobre os meios de alcançar os 
objectivos fixados nas propostas compete aos Estados-Membros.

Alteração 117
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Se a empresa proprietária de uma rede (11) Se a empresa proprietária de uma rede 
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de transporte fizer parte de uma empresa 
verticalmente integrada, deve ser facultada 
aos Estados-Membros a escolha entre 
separar a propriedade ou, como 
derrogação, criar operadores de rede não 
dependentes de interesses de fornecimento 
e produção. A eficácia total da solução 
“operador independente” deve ser 
assegurada mediante regras adicionais 
específicas. A fim de salvaguardar na 
totalidade os interesses dos accionistas 
das empresas verticalmente integradas, os 
Estados-Membros devem poder escolher, 
para a separação da propriedade, quer a 
alienação directa quer o fraccionamento 
das acções da empresa integrada em 
acções da empresa de transporte e acções 
da empresa, que se mantém, de 
fornecimento e produção, desde que se 
cumpram os requisitos decorrentes da 
separação da propriedade.

de transporte fizer parte de uma empresa 
verticalmente integrada, deve ser facultada 
aos Estados-Membros a escolha entre três 
opções: a separação da propriedade, a 
instituição de operadores de rede 
independentes ou a separação efectiva e 
eficaz

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros deveriam ter a possibilidade de escolher entre três opções para a 
separação da rede de transportes: a separação da propriedade, o modelo do operador 
independente e a separação efectiva e eficaz. As três opções são igualmente válidas para 
assegurar um acesso não discriminatório à rede, para resolver os conflitos de interesses nas 
empresas integradas e para incentivar o investimento na rede.

Alteração 118
Miloslav Ransdorf

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Se a empresa proprietária de uma rede 
de transporte fizer parte de uma empresa 
verticalmente integrada, deve ser facultada 
aos Estados-Membros a escolha entre 
separar a propriedade ou, como 
derrogação, criar operadores de rede não 

(11) Se a empresa proprietária de uma rede 
de transporte fizer parte de uma empresa 
verticalmente integrada ou se um Estado-
Membro considerar adequado, a fim de 
assegurar as condições de um 
funcionamento eficaz da rede europeia 
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dependentes de interesses de fornecimento 
e produção. A eficácia total da solução 
“operador independente” deve ser 
assegurada mediante regras adicionais 
específicas. A fim de salvaguardar na 
totalidade os interesses dos accionistas das 
empresas verticalmente integradas, os 
Estados-Membros devem poder escolher, 
para a separação da propriedade, quer a 
alienação directa quer o fraccionamento 
das acções da empresa integrada em acções 
da empresa de transporte e acções da 
empresa, que se mantém, de fornecimento 
e produção, desde que se cumpram os 
requisitos decorrentes da separação da 
propriedade.

dos operadores de redes de transporte de 
electricidade ou a instituição de um 
operador de rede de transporte 
supranacional, deve ser facultada aos 
Estados-Membros a escolha entre separar a 
propriedade ou, como derrogação, criar 
operadores de rede não dependentes de 
interesses de fornecimento e produção. A 
eficácia total da solução “operador 
independente” deve ser assegurada 
mediante regras adicionais específicas. A 
fim de salvaguardar na totalidade os 
interesses dos accionistas das empresas 
verticalmente integradas, os Estados-
Membros devem poder escolher, para a 
separação da propriedade, quer a alienação 
directa quer o fraccionamento das acções 
da empresa integrada em acções da 
empresa de transporte e acções da empresa, 
que se mantém, de fornecimento e 
produção, desde que se cumpram os 
requisitos decorrentes da separação da 
propriedade.

Or. en

Justificação

A opção da separação da propriedade deveria ser equiparada ao modelo do operador 
independente. Os Estados-Membros deveriam ter o direito de escolher, aquando da entrada 
em vigor da directiva, entre essas opções, independentemente da estrutura do mercado no seu 
território a um dado momento.

Alteração 119
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Se a empresa proprietária de uma rede 
de transporte fizer parte de uma empresa 
verticalmente integrada, deve ser facultada 
aos Estados-Membros a escolha entre 
separar a propriedade ou, como 

(11) Se a empresa proprietária de uma rede 
de transporte fizer parte de uma empresa 
verticalmente integrada, deve ser facultada 
aos Estados-Membros a escolha entre a 
separação da propriedade, ou a criação de
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derrogação, criar operadores de rede não 
dependentes de interesses de fornecimento 
e produção. A eficácia total da solução 
“operador independente” deve ser 
assegurada mediante regras adicionais 
específicas. A fim de salvaguardar na 
totalidade os interesses dos accionistas das 
empresas verticalmente integradas, os 
Estados-Membros devem poder escolher, 
para a separação da propriedade, quer a 
alienação directa quer o fraccionamento 
das acções da empresa integrada em acções 
da empresa de transporte e acções da 
empresa, que se mantém, de fornecimento 
e produção, desde que se cumpram os 
requisitos decorrentes da separação da 
propriedade.

operadores de rede não dependentes de 
interesses de fornecimento e produção, ou 
ainda a separação efectiva e eficaz que 
assegura uma separação efectiva do 
operador de redes de transporte sem 
afectar a propriedade da rede e sem 
implicar a venda do sistema de 
transmissão ou da produção de energia. A 
eficácia total da solução “operador 
independente” deve ser assegurada 
mediante regras adicionais específicas. A 
fim de salvaguardar na totalidade os 
interesses dos accionistas das empresas 
verticalmente integradas, os Estados-
Membros devem poder escolher, para a 
separação da propriedade, quer a alienação 
directa quer o fraccionamento das acções 
da empresa integrada em acções da 
empresa de transporte e acções da empresa, 
que se mantém, de fornecimento e 
produção, desde que se cumpram os 
requisitos decorrentes da separação da 
propriedade.

Or. en

Justificação

A presente alteração introduz a separação efectiva e eficaz como terceira alternativa à 
dissociação da propriedade e ao modelo do operador independente.

Alteração 120
Hannes Swoboda

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Se a empresa proprietária de uma rede 
de transporte fizer parte de uma empresa 
verticalmente integrada, deve ser facultada 
aos Estados-Membros a escolha entre 
separar a propriedade ou, como 
derrogação, criar operadores de rede não 
dependentes de interesses de fornecimento 

(11) Se a empresa proprietária de uma rede 
de transporte fizer parte de uma empresa 
verticalmente integrada, deve ser facultada 
aos Estados-Membros a escolha entre três 
opções: a separação da propriedade, a 
instituição de operadores independente ou 
a separação efectiva e eficaz. A eficácia 
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e produção. A eficácia total da solução 
“operador independente” deve ser 
assegurada mediante regras adicionais 
específicas. A fim de salvaguardar na 
totalidade os interesses dos accionistas das 
empresas verticalmente integradas, os 
Estados-Membros devem poder escolher, 
para a separação da propriedade, quer a 
alienação directa quer o fraccionamento 
das acções da empresa integrada em acções 
da empresa de transporte e acções da 
empresa, que se mantém, de fornecimento 
e produção, desde que se cumpram os 
requisitos decorrentes da separação da 
propriedade.

total da solução do operador independente 
e da separação efectiva e eficaz deve ser 
assegurada mediante regras adicionais 
específicas. A fim de salvaguardar na 
totalidade os interesses dos accionistas das 
empresas verticalmente integradas, os 
Estados-Membros devem poder escolher, 
para a separação da propriedade, quer a 
alienação directa quer o fraccionamento 
das acções da empresa integrada em acções 
da empresa de transporte e acções da 
empresa, que se mantém, de fornecimento 
e produção, desde que se cumpram os 
requisitos decorrentes da separação da 
propriedade.

Or. en

Justificação

Há que salientar a respeito dessa passagem dos considerandos que os proprietários de redes 
que não estejam sujeitos à separação da propriedade deveriam poder optar entre o modelo 
do operador independente e o da separação efectiva e eficaz (SEE).

Alteração 121
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Se a empresa proprietária de uma rede 
de transporte fizer parte de uma empresa 
verticalmente integrada, deve ser facultada 
aos Estados-Membros a escolha entre 
separar a propriedade ou, como 
derrogação, criar operadores de rede não 
dependentes de interesses de fornecimento 
e produção. A eficácia total da solução 
“operador independente” deve ser 
assegurada mediante regras adicionais 
específicas. A fim de salvaguardar na 
totalidade os interesses dos accionistas das 
empresas verticalmente integradas, os 

(11) Se a empresa proprietária de uma rede 
de transporte fizer parte de uma empresa 
verticalmente integrada, deve ser facultada 
aos Estados-Membros a escolha entre a 
separação da propriedade ou a criação de
operadores de rede não dependentes de 
interesses de fornecimento e produção e a 
separação jurídica efectiva e eficaz dos 
operadores de redes de transporte. A 
eficácia total da solução “operador 
independente” deve ser assegurada 
mediante regras adicionais específicas. A 
fim de salvaguardar na totalidade os 
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Estados-Membros devem poder escolher, 
para a separação da propriedade, quer a 
alienação directa quer o fraccionamento 
das acções da empresa integrada em acções 
da empresa de transporte e acções da 
empresa, que se mantém, de fornecimento 
e produção, desde que se cumpram os 
requisitos decorrentes da separação da 
propriedade.

interesses dos accionistas das empresas 
verticalmente integradas, os Estados-
Membros devem poder escolher, para a 
separação da propriedade, quer a alienação 
directa quer o fraccionamento das acções 
da empresa integrada em acções da 
empresa de transporte e acções da empresa, 
que se mantém, de fornecimento e 
produção, desde que se cumpram os 
requisitos decorrentes da separação da 
propriedade.

Or. fr

Justificação

A fim de assegurar a independência dos operadores de rede, os Estados-Membros velam por 
que as empresas integradas verticalmente sejam obrigadas a conformar-se às disposições 
relativas à separação da propriedade ou sobre a separação efectiva e eficaz ou sobre os 
operadores independentes. Estas três opções são igualmente válidas e figuram a este título na 
presente proposta de directiva.

Alteração 122
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Se a empresa proprietária de uma rede 
de transporte fizer parte de uma empresa 
verticalmente integrada, deve ser facultada 
aos Estados-Membros a escolha entre 
separar a propriedade ou, como 
derrogação, criar operadores de rede não 
dependentes de interesses de fornecimento 
e produção. A eficácia total da solução 
“operador independente” deve ser 
assegurada mediante regras adicionais 
específicas. A fim de salvaguardar na 
totalidade os interesses dos accionistas das 
empresas verticalmente integradas, os 
Estados-Membros devem poder escolher, 
para a separação da propriedade, quer a 

(11) Se a empresa proprietária de uma rede 
de transporte fizer parte de uma empresa 
verticalmente integrada, deve ser facultada 
aos Estados-Membros a escolha entre a 
separação da propriedade ou a criação de
operadores de rede não dependentes de 
interesses de fornecimento e produção e a 
separação jurídica efectiva e eficaz dos 
operadores de redes de transporte. A 
eficácia total da solução “operador 
independente” deve ser assegurada 
mediante regras adicionais específicas. A 
fim de salvaguardar na totalidade os 
interesses dos accionistas das empresas 
verticalmente integradas, os Estados-
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alienação directa quer o fraccionamento 
das acções da empresa integrada em acções 
da empresa de transporte e acções da 
empresa, que se mantém, de fornecimento 
e produção, desde que se cumpram os 
requisitos decorrentes da separação da 
propriedade.

Membros devem poder escolher, para a 
separação da propriedade, quer a alienação 
directa quer o fraccionamento das acções 
da empresa integrada em acções da 
empresa de transporte e acções da empresa, 
que se mantém, de fornecimento e 
produção, desde que se cumpram os 
requisitos decorrentes da separação da 
propriedade.

Or. en

Justificação

A instituição de operadores de rede independentes deveria representar uma opção de valor 
equivalente. Por outro lado, isto refere-se ao texto alterado do n.º 1 do artigo 8.º.

Alteração 123
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) A fim de promover a concorrência 
no mercado interno da electricidade, os 
clientes não domésticos deverão poder 
escolher os seus fornecedores, bem como 
celebrar contratos com vários 
fornecedores para cobrir as suas 
necessidades de electricidade.

Or. en

Justificação

O facto de assegurar aos clientes a possibilidade de escolher entre vários fornecedores 
contribuirá para desenvolver a livre circulação e a concorrência em matéria de electricidade 
no mercado interno.



AM\713546PT.doc 31/113 PE404.393v01-00

PT

Alteração 124
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A concretização de uma separação 
efectiva deve respeitar o princípio da 
não-discriminação entre os sectores 
público e privado. Para o efeito, a mesma 
pessoa não deve ter a possibilidade de 
exercer qualquer influência, individual ou
conjuntamente, na composição, na votação 
ou na decisão dos órgãos dos operadores 
das redes de transporte e, simultaneamente, 
das empresas de fornecimento. Desde que 
o Estado-Membro em questão possa 
demonstrar que este requisito é cumprido, 
dois organismos públicos distintos 
poderão controlar, por um lado, as 
actividades de produção e fornecimento e, 
por outro, as actividades de transporte.

(12) A concretização de uma separação 
efectiva deve respeitar também o princípio 
da não discriminação entre os sectores 
público e privado. Para o efeito, a mesma 
pessoa não deve ter a possibilidade de 
exercer qualquer influência, individual ou 
conjuntamente, na composição, na votação 
ou na decisão dos órgãos dos operadores 
das redes de transporte e, simultaneamente, 
das empresas de fornecimento.

Or. de

Justificação

O tratamento desigual dos proprietários públicos e privados de redes de transporte é 
discriminatório, já que o problema da influência política exercida pelos diversos Estados-
Membros não foi resolvido. As várias disposições relativas à separação das empresas 
públicas e privadas são contrárias ao objectivo inicial de liberalização e ao princípio de 
igualdade. Um acesso não discriminatório à rede também pode ser assegurado por 
sociedades privadas no quadro das disposições de separação previstas no direito das 
sociedades.

Alteração 125
Norbert Glante

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A concretização de uma separação 
efectiva deve respeitar o princípio da 

(12) A concretização de uma separação 
efectiva deve respeitar o princípio da não
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não-discriminação entre os sectores 
público e privado. Para o efeito, a mesma 
pessoa não deve ter a possibilidade de 
exercer qualquer influência, individual ou 
conjuntamente, na composição, na votação 
ou na decisão dos órgãos dos operadores 
das redes de transporte e, simultaneamente, 
das empresas de fornecimento. Desde que 
o Estado-Membro em questão possa 
demonstrar que este requisito é cumprido, 
dois organismos públicos distintos 
poderão controlar, por um lado, as 
actividades de produção e fornecimento e, 
por outro, as actividades de transporte.

discriminação entre os sectores público e 
privado. Para o efeito, a mesma pessoa não 
deve ter a possibilidade de exercer 
qualquer influência, individual ou 
conjuntamente, na composição, na votação 
ou na decisão dos órgãos dos operadores 
das redes de transporte e, simultaneamente, 
das empresas de fornecimento.

Or. de

Justificação

O tratamento desigual das empresas públicas e privadas é discriminatório e injustificado.

Alteração 126
Hannes Swoboda

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A concretização de uma separação 
efectiva deve respeitar o princípio da 
não-discriminação entre os sectores 
público e privado. Para o efeito, a mesma 
pessoa não deve ter a possibilidade de 
exercer qualquer influência, individual ou 
conjuntamente, na composição, na votação 
ou na decisão dos órgãos dos operadores 
das redes de transporte e, simultaneamente, 
das empresas de fornecimento. Desde que 
o Estado-Membro em questão possa 
demonstrar que este requisito é cumprido, 
dois organismos públicos distintos 
poderão controlar, por um lado, as 
actividades de produção e fornecimento e, 
por outro, as actividades de transporte.

(12) A concretização de uma separação 
efectiva deve respeitar o princípio da não 
discriminação entre os sectores público e 
privado. Para o efeito, a mesma pessoa não 
deve ter a possibilidade de exercer 
qualquer influência, individual ou 
conjuntamente, na composição, na votação 
ou na decisão dos órgãos dos operadores 
das redes de transporte e, simultaneamente, 
das empresas de fornecimento.
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Or. en

Justificação

O tratamento desigual dos proprietários públicos e privados de redes de transporte é 
discriminatório. Os considerandos da proposta da Comissão fazem distinção, 
respectivamente, entre a propriedade estatal e a propriedade privada. Assim sendo, o 
problema da influência política simultânea por parte dos Estados-Membros tanto na parte 
competitiva como na parte regulamentada do sector da energia ainda não foi resolvido.

Alteração 127
Paul Rübig, Herbert Reul, Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A concretização de uma separação 
efectiva deve respeitar o princípio da 
não-discriminação entre os sectores 
público e privado. Para o efeito, a mesma 
pessoa não deve ter a possibilidade de 
exercer qualquer influência, individual ou 
conjuntamente, na composição, na votação 
ou na decisão dos órgãos dos operadores 
das redes de transporte e, simultaneamente, 
das empresas de fornecimento. Desde que 
o Estado-Membro em questão possa 
demonstrar que este requisito é cumprido, 
dois organismos públicos distintos 
poderão controlar, por um lado, as 
actividades de produção e fornecimento e, 
por outro, as actividades de transporte.

(12) A concretização de uma separação 
efectiva deve respeitar o princípio da não 
discriminação entre os sectores público e 
privado. Para o efeito, a mesma pessoa não 
deve ter a possibilidade de exercer 
qualquer influência, individual ou 
conjuntamente, na composição, na votação 
ou na decisão dos órgãos dos operadores 
das redes de transporte e, simultaneamente, 
das empresas de fornecimento.

Or. de

Justificação

O artigo 295.º do Tratado CE em nada prejudica o regime da propriedade nos Estados-
Membros. De acordo com a jurisprudência do tribunal de Justiça, esta disposição traduz o 
princípio de neutralidade do Tratado CE no que respeita aos regimes de propriedade 
adoptados nos Estados-Membros. Esta disposição deve ser compreendida no contexto da 
diferença de significado nos Estados-Membros entre nacionalização e empresas públicas. 
Aquando da instituição da CEE, tinha por objectivo impedir a restrição pela Comunidade da 
margem de manobra nos Estados-Membros onde existia uma economia estatal.
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Alteração 128
Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A concretização de uma separação 
efectiva deve respeitar o princípio da 
não-discriminação entre os sectores 
público e privado. Para o efeito, a mesma 
pessoa não deve ter a possibilidade de 
exercer qualquer influência, individual ou 
conjuntamente, na composição, na votação 
ou na decisão dos órgãos dos operadores 
das redes de transporte e, simultaneamente, 
das empresas de fornecimento. Desde que 
o Estado-Membro em questão possa 
demonstrar que este requisito é cumprido, 
dois organismos públicos distintos poderão 
controlar, por um lado, as actividades de 
produção e fornecimento e, por outro, as 
actividades de transporte.

(12) A concretização de uma separação 
efectiva deve respeitar o princípio da não 
discriminação entre os sectores público e 
privado. Para o efeito, a mesma pessoa não 
deve ter a possibilidade de exercer 
qualquer influência, individual ou 
conjuntamente, na composição, na votação 
ou na decisão dos órgãos dos operadores 
das redes de transporte e, simultaneamente, 
das empresas de fornecimento. Desde que 
o Estado-Membro em questão possa 
demonstrar que este requisito é cumprido, 
dois organismos públicos distintos poderão 
controlar, por um lado, as actividades de 
produção e fornecimento e, por outro, as 
actividades de transporte. No caso de ser 
mantida uma integração vertical pelo 
facto de caber a um Estado-Membro, ao 
mesmo tempo, efectuar o controlo dos 
operadores das redes de transporte e das 
empresas que exercem actividades de 
produção ou de fornecimento, os 
requisitos de separação jurídica efectiva 
deveriam continuar a ser obrigatórios 
para essas entidades.

Or. en

Justificação

É indispensável que haja igualdade de tratamento para as sociedades de propriedade estatal 
e de propriedade privada.
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Alteração 129
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A separação total entre actividades de 
rede e actividades de fornecimento deve 
aplicar-se em toda a Comunidade, para que 
aos operadores das redes ou empresas 
afiliadas do espaço comunitário sejam 
vedadas actividades de fornecimento ou de 
produção em qualquer Estado-Membro. 
Esta disposição deve aplicar-se 
identicamente a empresas pertencentes ou 
não à UE. Para assegurar que as 
actividades de rede e de fornecimento na 
Comunidade se mantêm separadas, as 
entidades reguladoras devem ser 
autorizadas a recusar a certificação a 
operadores de rede de transporte que não 
cumpram as regras de separação. Com 
vista a uma aplicação coerente em toda a 
Comunidade e ao respeito das obrigações 
internacionais da Comunidade, a 
Comissão deve ter o direito de rever as 
decisões sobre certificação tomadas pelas 
entidades reguladoras.

(13) A separação total entre actividades de 
rede e actividades de fornecimento deve 
aplicar-se em toda a Comunidade, para que 
aos operadores das redes ou empresas 
afiliadas do espaço comunitário sejam 
vedadas actividades de fornecimento ou de 
produção em qualquer Estado-Membro. 
Esta disposição deve aplicar-se 
identicamente a empresas pertencentes ou 
não à UE.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão relativa a um processo de certificação tendente a estabelecer um 
procedimento de certificação para os operadores de redes de transporte e os operadores 
independentes na sequência da separação da propriedade é demasiado onerosa e 
excessivamente burocrática. É igualmente possível assegurar a devida aplicação das regras 
de separação através de um controlo e uma supervisão permanentes dos operadores de redes 
de transporte pelas entidades reguladoras.
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Alteração 130
Hannes Swoboda

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A separação total entre actividades de 
rede e actividades de fornecimento deve 
aplicar-se em toda a Comunidade, para que 
aos operadores das redes ou empresas 
afiliadas do espaço comunitário sejam 
vedadas actividades de fornecimento ou de 
produção em qualquer Estado-Membro. 
Esta disposição deve aplicar-se 
identicamente a empresas pertencentes ou 
não à UE. Para assegurar que as 
actividades de rede e de fornecimento na 
Comunidade se mantêm separadas, as 
entidades reguladoras devem ser 
autorizadas a recusar a certificação a 
operadores de rede de transporte que não 
cumpram as regras de separação. Com 
vista a uma aplicação coerente em toda a 
Comunidade e ao respeito das obrigações 
internacionais da Comunidade, a Comissão 
deve ter o direito de rever as decisões sobre 
certificação tomadas pelas entidades 
reguladoras.

(13) A separação total entre actividades de 
rede e actividades de fornecimento deve 
aplicar-se em toda a Comunidade, para que 
aos operadores das redes ou empresas 
afiliadas do espaço comunitário sejam 
vedadas actividades de fornecimento ou de 
produção em qualquer Estado-Membro. 
Esta disposição deve aplicar-se 
identicamente a empresas pertencentes ou 
não à UE. Com vista a uma aplicação 
coerente em toda a Comunidade e ao 
respeito das obrigações internacionais da 
Comunidade, a Comissão deve ter o direito 
de rever as decisões sobre certificação 
tomadas pelas entidades reguladoras.

Or. en

Justificação

Há que salientar a respeito dessa passagem dos considerandos que os proprietários de redes 
que não estejam sujeitos à separação da propriedade deveriam poder optar entre o modelo 
do operador independente e o da separação efectiva e eficaz (SEE).
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Alteração 131
Eugenijus Maldeikis

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A separação total entre actividades de 
rede e actividades de fornecimento deve 
aplicar-se em toda a Comunidade, para que 
aos operadores das redes ou empresas 
afiliadas do espaço comunitário sejam 
vedadas actividades de fornecimento ou de 
produção em qualquer Estado-Membro. 
Esta disposição deve aplicar-se 
identicamente a empresas pertencentes ou 
não à UE. Para assegurar que as 
actividades de rede e de fornecimento na 
Comunidade se mantêm separadas, as 
entidades reguladoras devem ser 
autorizadas a recusar a certificação a 
operadores de rede de transporte que não 
cumpram as regras de separação. Com 
vista a uma aplicação coerente em toda a 
Comunidade e ao respeito das obrigações 
internacionais da Comunidade, a Comissão
deve ter o direito de rever as decisões sobre 
certificação tomadas pelas entidades 
reguladoras.

(13) A separação total entre actividades de 
rede e actividades de fornecimento deve 
aplicar-se em toda a Comunidade, para que 
aos operadores das redes ou empresas 
afiliadas do espaço comunitário sejam 
vedadas actividades de fornecimento ou de 
produção em qualquer Estado-Membro. 
Esta disposição deve aplicar-se 
identicamente a empresas pertencentes ou 
não à UE. Com vista a uma aplicação 
coerente em toda a Comunidade e ao 
respeito das obrigações internacionais da 
Comunidade, a Agência deve ter o direito
de rever as decisões sobre certificação 
tomadas pelas entidades reguladoras.

Or. lt

Alteração 132
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A salvaguarda do aprovisionamento 
energético é um elemento essencial de 
segurança pública, estando pois 
inerentemente associada ao funcionamento 
eficaz do mercado comunitário da 

(14) A salvaguarda do aprovisionamento 
energético é um elemento essencial de 
segurança pública, estando pois 
inerentemente associada ao funcionamento 
eficaz do mercado comunitário da 
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electricidade. A electricidade só pode 
chegar aos cidadãos da UE através da rede. 
Para a segurança pública, a 
competitividade da economia e o bem-estar 
dos cidadãos da Comunidade, são 
essenciais mercados da electricidade 
funcionais e, em particular, as redes e 
outros activos associados ao fornecimento 
de electricidade. Sem prejuízo das suas 
obrigações internacionais, a Comunidade 
considera que o sector das redes de 
transporte de electricidade é de grande 
importância, sendo pois necessárias 
salvaguardas adicionais em relação à 
influência de países terceiros, a fim de 
evitar ameaças à ordem e à segurança 
públicas na Comunidade, bem como ao 
bem-estar dos seus cidadãos. Tais 
medidas são também necessárias para 
assegurar o cumprimento das regras 
relativas à separação efectiva.

electricidade. A electricidade só pode 
chegar aos cidadãos da UE através da rede. 
Para a segurança pública, a 
competitividade da economia e o bem-estar 
dos cidadãos da Comunidade, são 
essenciais mercados da electricidade 
funcionais e, em particular, as redes e 
outros activos associados ao fornecimento 
de electricidade. As consequências dos 
erros de encaminhamento apenas se 
fazem sentir após um atraso considerável. 
Sem prejuízo das suas obrigações 
internacionais, a Comunidade considera 
que o sector das redes de transporte de 
electricidade é de grande importância.

Or. de

Alteração 133
Eugenijus Maldeikis

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

14) A salvaguarda do aprovisionamento 
energético é um elemento essencial de 
segurança pública, estando pois 
inerentemente associada ao funcionamento 
eficaz do mercado comunitário da 
electricidade. A electricidade só pode 
chegar aos cidadãos da UE através da rede. 
Para a segurança pública, a 
competitividade da economia e o bem-estar 
dos cidadãos da Comunidade, são 
essenciais mercados da electricidade 
funcionais e, em particular, as redes e 
outros activos associados ao fornecimento 
de electricidade. Sem prejuízo das suas 

14) A salvaguarda do aprovisionamento 
energético é um elemento essencial de 
segurança pública, estando pois 
inerentemente associada ao funcionamento 
eficaz do mercado comunitário da 
electricidade e à eliminação do seu 
isolamento geográfico. A electricidade só 
pode chegar aos cidadãos da UE através da 
rede. Para a segurança pública, a
competitividade da economia e o bem-estar 
dos cidadãos da Comunidade, são 
essenciais mercados da electricidade 
funcionais e, em particular, as redes e 
outros activos associados ao fornecimento 



AM\713546PT.doc 39/113 PE404.393v01-00

PT

obrigações internacionais, a Comunidade 
considera que o sector das redes de 
transporte de electricidade é de grande 
importância, sendo pois necessárias 
salvaguardas adicionais em relação à 
influência de países terceiros, a fim de 
evitar ameaças à ordem e à segurança 
públicas na Comunidade, bem como ao 
bem-estar dos seus cidadãos. Tais medidas 
são também necessárias para assegurar o 
cumprimento das regras relativas à 
separação efectiva.

de electricidade. Sem prejuízo das suas 
obrigações internacionais, a Comunidade 
considera que o sector das redes de 
transporte de electricidade é de grande 
importância, sendo pois necessárias 
salvaguardas adicionais em relação à 
influência de países terceiros, a fim de 
evitar ameaças à ordem e à segurança 
públicas na Comunidade, bem como ao 
bem-estar dos seus cidadãos. Tais medidas 
são também necessárias para assegurar o 
cumprimento das regras relativas à 
separação efectiva.

Or. lt

Alteração 134
Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) O acesso não discriminatório à rede de 
distribuição determina o acesso a jusante 
aos clientes de retalho. A possibilidade de 
discriminação no que respeita ao acesso e 
ao investimento de terceiros é porém 
menos significativa a nível da distribuição 
do que a nível do transporte, porque, a 
nível da distribuição, o congestionamento e 
a influência dos interesses de produção são 
em geral menos importantes do que a nível 
do transporte. Além disso, a separação 
funcional dos operadores das redes de 
distribuição apenas se tornou obrigatória a 
partir de 1 de Julho de 2007, por força da 
Directiva 2003/54/CE, e os seus efeitos no 
mercado interno têm ainda de ser 
avaliados. As regras vigentes em matéria 
de separação jurídica e funcional podem 
levar à separação efectiva, desde que 
definidas com maior clareza, aplicadas de 
modo correcto e acompanhadas de perto. 
Para efeitos de igualdade de condições de 

(15) O acesso não discriminatório à rede de 
distribuição determina o acesso a jusante 
aos clientes de retalho. A possibilidade de 
discriminação no que respeita ao acesso e 
ao investimento de terceiros é porém 
menos significativa a nível da distribuição 
do que a nível do transporte, porque, a 
nível da distribuição, o congestionamento e 
a influência dos interesses de produção são 
em geral menos importantes do que a nível 
do transporte. As redes de distribuição 
devem, portanto, ser explicitamente 
isentadas da aplicação da presente 
directiva. Além disso, a separação 
funcional dos operadores das redes de 
distribuição apenas se tornou obrigatória a 
partir de 1 de Julho de 2007, por força da 
Directiva 2003/54/CE, e os seus efeitos no 
mercado interno têm ainda de ser 
avaliados. As regras vigentes em matéria 
de separação jurídica e funcional podem 
levar à separação efectiva, desde que 
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concorrência ao nível retalhista, os 
operadores das redes de distribuição 
devem, pois, ser fiscalizados, para não 
poderem aproveitar a sua integração 
vertical no que respeita à posição 
concorrencial que detêm no mercado, 
sobretudo em relação a pequenos clientes 
domésticos e não-domésticos. 

definidas com maior clareza, aplicadas de 
modo correcto e acompanhadas de perto. 
Para efeitos de igualdade de condições de 
concorrência ao nível retalhista, os 
operadores das redes de distribuição 
devem, pois, ser fiscalizados, para não 
poderem aproveitar a sua integração 
vertical no que respeita à posição 
concorrencial que detêm no mercado, 
sobretudo em relação a pequenos clientes 
domésticos e não-domésticos. 

Or. de

Justificação

É necessário deixar claro que as disposições do terceiro pacote de energia para o mercado 
interno não devem ser aplicadas à distribuição.  

Alteração 135
Hannes Swoboda

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) As entidades reguladoras da energia 
devem poder tomar decisões sobre todas as 
questões de regulamentação relevantes, 
para um funcionamento adequado do 
mercado interno, e ser inteiramente 
independentes de quaisquer outros 
interesses públicos ou privados.

(17) As entidades reguladoras da energia 
devem poder tomar decisões sobre todas as 
questões de regulamentação relevantes, 
para um funcionamento adequado do 
mercado interno, e ser inteiramente 
independentes de quaisquer órgãos ou 
empresas públicos ou privados.

Or. en

Justificação

As entidades reguladoras da energia devem estar vinculadas ao interesse público.
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Alteração 136
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) As entidades reguladoras da energia 
devem ter poder para emitir decisões 
vinculativas sobre empresas de 
electricidade e para impor sanções 
eficazes, adequadas e dissuasoras às que 
não cumprirem as suas obrigações. Devem 
igualmente ter poderes para decidir, 
independentemente da aplicação de regras 
de concorrência, sobre quaisquer medidas 
adequadas que promovam uma 
concorrência efectiva, necessária ao bom 
funcionamento do mercado, assim como 
para assegurar padrões elevados de serviço 
universal e público em conformidade com 
a abertura do mercado, protecção aos 
clientes vulneráveis e eficácia plena para as 
medidas de protecção dos consumidores. 
Estas disposições não devem prejudicar os 
poderes da Comissão no que se refere à 
aplicação das regras de concorrência, 
incluindo a análise de fusões com 
dimensão comunitária, e das regras 
relativas ao mercado interno, como a livre 
circulação de capitais.

(18) As entidades reguladoras da energia 
devem ter poder para emitir decisões 
vinculativas sobre empresas de 
electricidade e para impor sanções 
eficazes, adequadas e dissuasoras às que 
não cumprirem as suas obrigações. Devem 
igualmente ter poderes para decidir, 
independentemente da aplicação de regras 
de concorrência, sobre quaisquer medidas 
adequadas que garantam aos 
consumidores as vantagens decorrentes 
do fomento de uma concorrência efectiva, 
necessária ao bom funcionamento do 
mercado, assim como para assegurar 
padrões elevados de serviço universal e 
público em conformidade com a abertura 
do mercado, protecção aos clientes 
vulneráveis e eficácia plena para as 
medidas de protecção dos consumidores. 
Estas disposições não devem prejudicar os 
poderes da Comissão no que se refere à 
aplicação das regras de concorrência, 
incluindo a análise de fusões com 
dimensão comunitária, e das regras 
relativas ao mercado interno, como a livre 
circulação de capitais.

Or. en

Justificação

O fomento da concorrência efectiva não deve ser um objectivo em si, mas deve visar os 
interesses dos consumidores em termos de reforço das possibilidades de escolha, de 
diminuição dos preços e de melhoria da qualidade do serviço.
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Alteração 137
Werner Langen

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) O mercado interno da electricidade 
sofre de falta de liquidez e transparência, o 
que dificulta uma afectação eficiente de 
recursos, cobertura de riscos e novos 
ingressos. A confiança no mercado, a sua 
liquidez e o número de participantes têm de 
aumentar, pelo que importa intensificar a 
supervisão regulamentar sobre as 
empresas com actividade no fornecimento 
de electricidade. Estes requisitos não 
devem prejudicar a legislação 
comunitária existente em matéria de 
mercados financeiros e devem ser 
compatíveis com ela. Os reguladores da 
energia e os reguladores dos mercados 
financeiros têm de cooperar, para que 
cada um deles possa ter uma panorâmica 
dos mercados em causa.

(19) O mercado interno da electricidade 
sofre de falta de liquidez e transparência, o 
que dificulta uma afectação eficiente de 
recursos, cobertura de riscos e novos 
ingressos. A confiança no mercado, a sua 
liquidez e o número de participantes têm de 
aumentar.

Or. de

Alteração 138
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) O mercado interno da electricidade 
sofre de falta de liquidez e transparência, o 
que dificulta uma afectação eficiente de 
recursos, cobertura de riscos e novos 
ingressos. A confiança no mercado, a sua 
liquidez e o número de participantes têm de 
aumentar, pelo que importa intensificar a 
supervisão regulamentar sobre as 
empresas com actividade no fornecimento 

(19) O mercado interno da electricidade 
sofre de falta de liquidez e transparência, o 
que dificulta uma afectação eficiente de 
recursos, cobertura de riscos e novos 
ingressos. A confiança no mercado, a sua 
liquidez e o número de participantes têm de 
aumentar.
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de electricidade. Estes requisitos não 
devem prejudicar a legislação 
comunitária existente em matéria de 
mercados financeiros e devem ser 
compatíveis com ela. Os reguladores da 
energia e os reguladores dos mercados 
financeiros têm de cooperar, para que 
cada um deles possa ter uma panorâmica 
dos mercados em causa.

Or. de

Justificação

Não se podem confundir os domínios de competência da regulação do mercado financeiro e 
da regulação do mercado da energia. 

Alteração 139
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Antes da adopção, pela Comissão, de 
orientações que definam melhor os 
requisitos de manutenção de registos, a 
Agência de Cooperação dos Reguladores 
da Energia e o Comité das Autoridades de 
Regulamentação dos Mercados Europeus 
de Valores Mobiliários (CARMEVM) 
devem cooperar para investigar e prestar 
consultoria à Comissão quanto ao teor das 
orientações. A Agência e o Comité devem 
igualmente cooperar para investigar e 
prestar consultoria sobre a questão de as 
transacções nos contratos de fornecimento 
de electricidade e os derivados de 
electricidade deverem ser sujeitos a 
requisitos de transparência pré e/ou pós-
transacção e, em caso afirmativo, sobre o 
teor desses requisitos.

(20) Antes da adopção, pela Comissão, de 
orientações que definam melhor os 
requisitos de manutenção de registos, a 
Agência de Cooperação dos Reguladores 
da Energia e o Comité das Autoridades de 
Regulamentação dos Mercados Europeus 
de Valores Mobiliários (CARMEVM) 
devem cooperar para controlar e prestar 
consultoria à Comissão quanto ao teor das 
orientações. A Agência e o Comité devem 
igualmente cooperar para investigar e 
prestar consultoria sobre a questão de as 
transacções nos contratos de fornecimento 
de electricidade e os derivados de 
electricidade deverem ser sujeitos a 
requisitos de transparência pré e/ou pós-
transacção (e, se necessário, requisitos de 
publicação no que se refere aos dados a 
conservar) em caso afirmativo, sobre o 
teor desses requisitos.
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Or. de

Justificação

Por razões de confidencialidade dos dados e da sua importância económica, é necessário 
estabelecer uma clara distinção entre a publicação e a conservação dos dados. 

Alteração 140
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) A fim de impedir que os 
fornecedores que ocupam uma posição 
dominante inviabilizem a abertura do 
mercado, é importante possibilitar o 
desenvolvimento de novos modelos 
comerciais, nomeadamente a 
possibilidade de concluir contratos com 
vários fornecedores ao mesmo tempo.

Or. en

Alteração 141
Anni Podimata

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) As obrigações de serviço público e as 
normas mínimas comuns daí decorrentes 
têm de ser reforçadas, para garantir a todos 
os consumidores os benefícios da 
concorrência. Um aspecto essencial do 
serviço ao cliente é o acesso aos dados do 
consumo, devendo os consumidores ser 
donos dos seus próprios dados para 
poderem convidar os concorrentes a 
apresentarem-lhes ofertas com base neles. 
Os consumidores devem também ter direito 

(21) As obrigações de serviço público e as 
normas mínimas comuns daí decorrentes 
têm de ser reforçadas, para garantir a todos 
os consumidores, em particular aos 
consumidores vulneráveis, os benefícios 
da concorrência. Os requisitos de serviço 
público podem ser interpretados numa 
base nacional, tendo em conta as 
circunstâncias nacionais, desde que os 
Estados-Membros respeitem a legislação 
comunitária e as normas mínimas 
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a uma informação correcta sobre o seu 
próprio consumo de energia. Uma 
informação regular sobre os custos da 
energia criará incentivo para economias de 
energia, porque transmitirá directamente 
aos clientes dados sobre os efeitos do 
investimento em eficiência energética e das 
mudanças de comportamento. 

comuns. Os cidadãos europeus, em 
particular os agregados familiares, e o 
sector da indústria, em particular as
pequenas e médias empresas, devem 
poder usufruir de garantias de serviço 
público, designadamente, em matéria de 
segurança de fornecimento e de 
manutenção das tarifas a níveis razoáveis.  
Um aspecto essencial do serviço ao cliente 
é o acesso aos dados do consumo, devendo 
os consumidores ser donos dos seus 
próprios dados para poderem convidar os 
concorrentes a apresentarem-lhes ofertas 
com base neles. Os consumidores devem 
também ter direito a uma informação 
correcta sobre o seu próprio consumo de 
energia. Uma informação regular sobre os 
custos da energia baseada em critérios 
comuns criará incentivo para economias de 
energia, porque transmitirá directamente 
aos clientes dados sobre os efeitos do 
investimento em eficiência energética e das 
mudanças de comportamento.

Or. en

Alteração 142
Hannes Swoboda

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) A pobreza energética é um 
problema crescente na Comunidade. Por 
conseguinte, os Estados-Membros devem 
elaborar planos de acção nacionais para 
lutar contra a pobreza energética e 
garantir o necessário fornecimento de 
energia aos clientes vulneráveis. Para tal, 
é necessária uma abordagem integrada 
que compreenda políticas sociais e 
tarifárias e a melhoria da eficiência 
energética da habitação. No mínimo, a 
presente directiva deverá permitir uma 
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discriminação positiva, em termos de 
modelos de formação de preços, a favor 
dos clientes vulneráveis.

Or. en

Justificação

Uma vez que a pobreza energética é um problema crescente na União Europeia, a presente 
proposta tem de abordar esta questão e tornar a energia acessível a todos os cidadãos 
europeus.

Alteração 143
Fiona Hall

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) A pobreza energética é um 
problema crescente na Comunidade. Por 
conseguinte, os Estados-Membros devem 
elaborar planos de acção nacionais para 
lutar contra a pobreza energética e 
garantir energia a preços acessíveis aos 
clientes vulneráveis. As medidas neste 
contexto devem prever medidas de 
eficiência energética globais e 
abrangentes destinadas aos agregados 
familiares vulneráveis, que permitam a 
estes últimos superar a situação de 
pobreza energética.

Or. en
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Alteração 144
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) É necessário garantir e reforçar os 
direitos dos consumidores actualmente 
existentes através de um aumento da 
concorrência, da melhoria do acesso à 
rede e da diversificação da escolha para 
os consumidores. Os preços de mercado 
devem incentivar o desenvolvimento da 
rede e o investimento na nova produção 
de energia.

Or. en

Justificação

A melhoria do acesso ao mercado e o aumento da concorrência implicarão, sem dúvida, mais 
escolha e mais qualidade para os consumidores.

Alteração 145
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 21-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-B) A promoção da concorrência leal e 
a facilitação do acesso aos diferentes 
fornecedores, bem como a garantia da 
capacidade para a nova produção de 
energia, são aspectos que devem revestir a 
máxima importância para os Estados-
Membros, por forma a permitir aos 
consumidores beneficiar plenamente de 
um mercado interno da electricidade 
liberalizado. Incumbe também aos 
Estados-Membros o desenvolvimento de 
planos de acção nacionais e a adopção de 
medidas sociais.
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Or. en

Justificação

A política social é da incumbência dos Estados-Membros.

Alteração 146
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Com vista à criação de um mercado 
interno da electricidade, os Estados-
Membros devem promover a integração 
dos seus mercados nacionais e a 
cooperação dos operadores de rede aos 
níveis europeu e regional.

(22) Com vista à criação de um mercado 
interno da electricidade, os Estados-
Membros devem promover a integração 
dos seus mercados nacionais e a 
cooperação dos operadores de rede aos 
níveis europeu e nacional. As iniciativas 
de integração regional constituem uma 
etapa intermédia essencial para a 
integração europeia dos mercados da 
energia, que continua a ser o objectivo 
final. O nível regional contribui para a 
aceleração do processo de integração, 
possibilitando às partes interessadas, em 
particular, aos Estados-Membros, às 
entidades reguladoras nacionais e aos 
operadores de redes de transporte, 
cooperar sobre questões específicas.

Or. fr

Justificação

As iniciativas regionais constituem uma etapa intermédia significativa e construtiva para 
melhorar o funcionamento do mercado interno a nível europeu. Ao possibilitar aos 
operadores de redes de transporte e às entidades de regulação nacionais uma harmonização 
do acesso e das regras de compensação na região em questão, ou mesmo a criação de uma 
estrutura de transporte regional, estas iniciativas contribuirão para melhorar o 
funcionamento da rede e facilitar as trocas e os investimentos transfronteiriços.
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Alteração 147
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Com vista à criação de um mercado 
interno da electricidade, os Estados-
Membros devem promover a integração 
dos seus mercados nacionais e a 
cooperação dos operadores de rede aos 
níveis europeu e regional.

(22) Com vista à criação de um mercado 
interno da electricidade, os mercados de 
energia regionais podem constituir uma 
primeira etapa. Os Estados-Membros 
devem, portanto, promover a nível 
europeu, mas também a nível regional, 
quando possível, a integração dos seus 
mercados nacionais e a cooperação dos 
operadores de rede.

Or. en

Alteração 148
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) Poderão ser designados 
coordenadores regionais para promover o 
diálogo entre todos os intervenientes 
relevantes, as autoridades nacionais, os 
operadores de redes de transporte, os 
utilizadores, as bolsas de energia e outros 
intervenientes no mercado. A sua 
intermediação pode ser particularmente 
vantajosa para o planeamento dos 
investimentos transfronteiriços. Os 
coordenadores apresentarão um relatório 
anual à Comissão e aos Estados-Membros 
sobre os progressos realizados e as 
dificuldades encontradas.

Or. fr
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Justificação

A designação de coordenadores regionais facilitará a definição de iniciativas regionais e a 
implementação da cooperação entre todos os intervenientes no mercado. A criação deste 
cargo permitirá igualmente um melhor acompanhamento das iniciativas regionais, 
nomeadamente para a apresentação à Comissão e aos Estados-Membros dos resultados e das 
dificuldades encontradas pelos diversos intervenientes. Este cargo respeita os elevados 
requisitos de transparência, de diálogo e de boa governação.

Alteração 149
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) A fim de providenciar regras 
comuns para um verdadeiro mercado 
interno europeu, os principais objectivos 
da presente directiva devem ser o 
desenvolvimento de uma rede comum e 
um vasto fornecimento de energia 
acessível a todos os cidadãos. Para tal, a
adopção de preços de mercado não 
distorcidos constituiria um óptimo 
incentivo para as ligações 
transfronteiriças e os investimentos na 
nova produção de energia, contribuindo a 
longo prazo para a convergência. As 
questões de regulamentação no domínio 
das ligações transfronteiriças e dos 
mercados regionais devem ser da 
competência da Agência.

Or. en

Justificação

A fim de garantir o desenvolvimento e gestão das ligações transfronteiriças e dos mercados 
regionais de uma forma clara, transparente e não discriminatória, estas questões devem ser 
reguladas pela Agência.
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Alteração 150
Šarūnas Birutis

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) O reforço da cooperação regional 
deverá ser o primeiro passo no sentido do 
desenvolvimento de uma rede europeia de 
electricidade verdadeiramente integrada, 
na qual sejam finalmente incorporadas as 
redes de electricidade isoladas 
actualmente existentes na União.

Or. en

Justificação

A criação de uma verdadeira rede europeia de electricidade deveria ser o objectivo da 
presente directiva e, nesse sentido, a ligação entre as regiões constitui uma etapa essencial.

Alteração 151
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 22-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-B) O reforço da cooperação regional 
deverá conduzir progressivamente ao 
desenvolvimento de uma rede europeia de 
electricidade verdadeiramente integrada, 
na qual sejam finalmente incorporadas as 
redes de electricidade isoladas 
actualmente existentes na União. Este 
objectivo deve ser alcançado passo a 
passo, com base no abastecimento do 
mercado e nas condições da procura. 
Deve incumbir aos Estados-Membros, às 
entidades reguladoras nacionais e aos 
operadores de redes de transporte, em 
colaboração com a Agência, a promoção 
da integração gradual dos mercados 
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regionais.

Or. en

Justificação

A criação de uma verdadeira rede europeia de electricidade deveria ser o objectivo da 
presente directiva e, nesse sentido, a ligação entre as regiões constitui uma primeira etapa 
essencial.

Alteração 152
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) As entidades reguladoras devem 
fornecer informações ao mercado, 
igualmente, para permitir que a Comissão 
exerça a sua função de observar e fiscalizar 
o mercado europeu da electricidade e a sua 
evolução a curto, médio e longo prazos, 
incluindo aspectos como capacidade de 
produção, diferentes fontes de produção de 
electricidade, infra-estruturas de transporte 
e distribuição, comércio transfronteiras, 
investimentos, preços grossistas e ao 
consumidor, liquidez do mercado, 
melhorias em matéria de ambiente e 
eficiência.

(23) As entidades reguladoras devem 
fornecer informações ao mercado, 
igualmente, para permitir que a Comissão 
exerça a sua função de observar e fiscalizar 
o mercado europeu da electricidade e a sua 
evolução a curto, médio e longo prazos, 
incluindo aspectos como capacidade de 
produção, diferentes fontes de produção de 
electricidade, infra-estruturas de transporte 
e distribuição, qualidade do serviço e do 
fornecimento, comércio transfronteiras, 
gestão do congestionamento,
investimentos, preços grossistas e ao 
consumidor, liquidez do mercado, 
melhorias em matéria de ambiente e 
eficiência.

Or. en

Justificação

Os consumidores beneficiarão com a participação activa das entidades reguladoras no 
controlo da qualidade do serviço e do fornecimento de electricidade. É necessário assegurar 
uma coordenação eficaz entre as entidades reguladoras nacionais no que se refere aos 
mecanismos de atribuição de capacidade e, de um modo mais geral, à gestão dos 
congestionamentos.
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Alteração 153
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1 (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

(-1) O artigo 1.º passa a ter a seguinte 
redacção:
"A presente directiva estabelece regras 
comuns para a produção, transporte, 
distribuição e fornecimento de 
electricidade, a fim de melhorar e 
integrar os mercados da energia 
competitivos, ligados por uma rede 
comum, na União Europeia. Define as 
normas relativas à organização e ao 
funcionamento do sector da 
electricidade e ao acesso aberto ao 
mercado, bem como os critérios e 
mecanismos aplicáveis aos concursos, à 
concessão de autorizações e à exploração 
das redes."

Or. en

(Esta alteração retoma o texto do artigo 1.º da Directiva 2003/54/CE, com alguns 
aditamentos)

Justificação

Há que ampliar o objectivo para garantir a integração do mercado. É igualmente necessário 
salientar a questão da obrigatoriedade em termos de competitividade.

Alteração 154
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea -a) (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 2 – n.º 12 
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Texto da Comissão Alteração

(-a) O n.º 12 passa a ter a seguinte 
redacção:
"12. "Cliente elegível", o cliente livre de 
comprar electricidade ao fornecedor da 
sua escolha na acepção do artigo 21.º,
bem como de concluir contratos com 
diversos fornecedores simultaneamente;

Or. en

(Esta alteração retoma o texto do artigo 2.º da Directiva 2003/54/CE, com alguns 
aditamentos)

Justificação

Os consumidores devem dispor da possibilidade de concluir contratos com vários 
fornecedores simultaneamente.

Alteração 155
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea b-A) (nova)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 2 – ponto 34-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) É aditado o seguinte ponto:
"34-A. "zonas industriais", uma área 
geográfica de propriedade privada com 
uma rede eléctrica destinada 
primordialmente ao fornecimento dos 
consumidores industriais dessa zona."

Or. en

(Aditamento de um novo n.º 34-A no artigo 2.° da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

Os operadores das redes eléctricas das zonas industriais não têm de cumprir as obrigações 
relativas ao funcionamento da rede em todos os Estados-Membros da UE. Isto não tem uma 
base jurídica. A legislação da UE devia permitir aos Estados-Membros conceder 
derrogações às zonas industriais para assegurar a segurança jurídica. O tratamento 
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diferenciado das redes industriais assegura esforços proporcionais sem comprometer os 
objectivos da liberalização. Esta alteração não compromete os direitos dos consumidores 
finais nas zonas industriais. Tipicamente há poucos consumidores finais independentes cujo 
fornecimento provém de zonas industriais.

Alteração 156
Werner Langen

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea b-A) (nova)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 2 – ponto 34-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) É aditado o seguinte ponto:
"34-A. "zonas industriais", uma área 
geográfica de propriedade privada com 
uma rede eléctrica destinada 
primordialmente ao fornecimento dos 
consumidores industriais dessa zona."

Or. xm

(Aditamento de um novo ponto 34-A no artigo 2.° da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

No caso das zonas industriais devem ser possíveis disposições específicas, dado que aqui se 
trata primordialmente da utilização pelos consumidores industriais no interior dessa zona.

Alteração 157
Eugenijus Maldeikis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea b-A) (nova)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 2 – ponto 34-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) É aditado o seguinte ponto:
"34-A. "proprietário da rede de 
transporte", uma pessoa singular ou 
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colectiva responsável pelo desempenho 
das actividades a que se refere o n.º 6 do 
artigo 10.º da presente directiva no 
Estado-Membro se o operador de rede 
independente foi designado pelo Estado-
Membro e aprovado pela Agência nos 
termos do n.º 1 do artigo 10.º."

Or. xm

(Aditamento de um novo ponto 35 no artigo 2.° da Directiva 2003/54/CE)

Alteração 158
Giles Chichester

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea b-A) (nova)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 2 – ponto 34-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) É aditado o seguinte ponto:
"34-A. "proprietário da rede de 
transporte", uma pessoa singular ou 
colectiva responsável pelo desempenho 
das actividades a que se refere o n.º 6 do 
artigo 10.º no Estado-Membro se o 
operador de rede independente foi 
designado por esse Estado-Membro e 
confirmado pela Comissão nos termos do 
n.º 1 do artigo 10.º."

Or. en

(Aditamento de um novo ponto 34-A no artigo 2.° da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

A dissociação da exploração das redes de transporte de empresas verticalmente integradas 
do gás e da electricidade é um objectivo fundamental do "terceiro pacote" legislativo 
proposto. Sendo assim, é essencial definir claramente o âmbito dessa dissociação.  A área 
das obrigações em matéria de confidencialidade aplicáveis aos diversos participantes no 
mercado é uma daquelas em que os requisitos de dissociação da legislação não são 
suficientemente claros.
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Alteração 159
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea b-A) (nova)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 2 – ponto 34-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) É aditado o seguinte ponto 35:
"35. "Concorrência leal e sem distorções 
num mercado aberto", oportunidades 
comuns e igualdade de acesso para todos 
os fornecedores da UE, uma tarefa que os 
Estados-Membros, as entidades 
reguladoras nacionais e a Agência devem 
assegurar.

Or. en

(Aditamento de um novo ponto 34-A no artigo 2.° da Directiva 2003/54/CE)

Alteração 160
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea b-A) (nova)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 2 – ponto 34-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) É aditado o seguinte ponto:
“35. "Concorrência leal num mercado 
aberto", uma situação no mercado em 
que nenhuma empresa pode deter uma 
parte do mercado em questão superior a 
30%, as três maiores empresas não detêm 
mais de 50% e as cinco maiores empresas 
não detêm mais de 66,7% do mesmo."

Or. en

(Aditamento de um novo ponto 34-A no artigo 2.° da Directiva 2003/54/CE)
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Justificação

Para impedir a manipulação do mercado nos preços "pool" nos mercados pertinentes, não só 
é importante a parte do mercado da maior empresa mas também uma certa desconcentração 
no restante mercado; esta concentração do mercado é medida pelas autoridades da 
concorrência em termos de taxa de concentração 1, 3 e 5 (CR 1, CR3, CR5).

Alteração 161
Lena Ek

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea b-A) (nova)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 2 – ponto 34-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) É aditado o seguinte ponto:
"34-A. "Empresa de electricidade", uma 
pessoa singular ou colectiva que 
desempenhe, pelo menos, uma das 
seguintes funções: produção, transporte, 
distribuição, fornecimento ou compra de 
electricidade; também será responsável 
pelas tarefas comerciais, técnicas e/ou de 
manutenção relacionadas com essas 
funções; não incluirá os clientes finais."

Or. en

(Aditamento de um novo ponto 34-A no artigo 2.° da Directiva 2003/54/CE)

Alteração 162
Fiona Hall

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea b-B) (nova)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 2 – ponto 34-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(b-B) É aditado o seguinte ponto 34-B:
"34-B. "Pobreza energética", o facto de 
um agregado familiar não dispor de 
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recursos suficientes para custear o 
aquecimento da habitação a um nível 
aceitável, com base nos níveis 
recomendados pela Organização Mundial 
de Saúde de, pelo menos, 18 a 22°C 
consoante a função da área, em todas as 
áreas da casa que estejam ocupadas. 
Compreende igualmente a capacidade de 
comprar outros serviços energéticos para 
a habitação a um preço razoável. Os 
Estados-Membros terão de fornecer uma 
definição nacional de pobreza energética 
com referência à percentagem dos 
rendimentos do agregado familiar gasta 
em energia.

Or. en

(Aditamento de um novo ponto 34-B no artigo 2.° da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

Uma definição harmonizada de pobreza energética não é prática, devido às variações entre 
Estados-Membros em matéria de rendimentos do agregado familiar e custo de vida, incluindo 
os custos da energia. Mas uma definição nacional de pobreza energética é essencial para 
identificar os clientes vulneráveis e arranjar soluções.

Alteração 163
Lena Ek

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea b-B) (nova)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 2 – ponto 34-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

b-B) É aditado o seguinte ponto:
"34-B. "Central eléctrica virtual", um 
programa de disponibilização de 
electricidade em que uma empresa que 
produza electricidade é obrigada a vender 
ou a disponibilizar um certo volume de 
electricidade ou a assegurar o acesso a 
uma parte da sua capacidade de produção 
a fornecedores interessados, durante um 
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certo período de tempo.]

Or. en

(Aditamento de um novo ponto 34-B no artigo 2.° da Directiva 2003/54/CE)

Alteração 164
Fiona Hall

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea b-C) (nova)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 2 – ponto 34-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(b-C) É aditado o seguinte ponto:
"34-C. "Preço acessível", um preço 
definido pelos Estados-Membros a nível 
nacional em consulta com as entidades 
reguladoras nacionais, os parceiros 
sociais e as partes interessadas relevantes, 
tendo em conta a definição nacional de 
pobreza energética contida no ponto 34-C 
do artigo 2.º;"

Or. en

(Aditamento de um novo ponto 34-C no artigo 2.° da Directiva 2003/54/CE)

Alteração 165
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 1-A (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O nº 2 do artigo 3º passa a ter a 
seguinte redacção:
“2. Tendo plenamente em conta as 
disposições pertinentes do Tratado, 
nomeadamente do seu artigo 86.º, os 
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Estados-Membros podem impor às 
empresas do sector da electricidade, no 
interesse económico geral, obrigações de 
serviço público em matéria de 
segurança, incluindo a segurança do 
fornecimento, de regularidade, 
qualidade e preço dos fornecimentos, 
assim como de protecção do ambiente, 
incluindo a eficiência energética, as 
energias renováveis e a protecção do 
clima. Essas obrigações devem ser 
claramente definidas, transparentes, não 
discriminatórias, verificáveis e garantir 
a igualdade de acesso das empresas do 
sector da energia eléctrica da União 
Europeia aos consumidores nacionais. 
Relativamente à segurança do 
fornecimento, à eficiência 
energética/gestão da procura e ao 
cumprimento dos objectivos ambientais 
e em matéria de energias renováveis 
referidos no presente número, os 
Estados-Membros podem instaurar um 
sistema de planeamento a longo prazo, 
tendo em conta a possibilidade de 
terceiros procurarem aceder à rede."

Or. en

(Aditamento de novos elementos no n.° 2 do artigo 3.° da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

A proposta no sentido de adoptar objectivos vinculativos para a utilização das energias 
renováveis, de 20% até 2020, requer medidas específicas no sector da electricidade, que 
podem ser diferentes das relacionadas com a protecção do ambiente.

Alteração 166
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 1-A (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 3 – n.º 2 
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Texto da Comissão Alteração

(1-A) O nº 2 do artigo 3º passa a ter a 
seguinte redacção:
"2. Tendo plenamente em conta as 
disposições pertinentes do Tratado, 
nomeadamente do seu artigo 86.º, os 
Estados-Membros podem impor às 
empresas do sector da electricidade, no 
interesse económico geral, obrigações de 
serviço público em matéria de 
segurança, incluindo a segurança do 
fornecimento, de regularidade, 
qualidade e […] , assim como de 
protecção do ambiente, incluindo a 
eficiência energética e a protecção do 
clima […].

Or. en

(Alteração do n.º 2 do artigo 3.° da Directiva 2003/54/CE com o aditamento de novos 
elementos)

Justificação

Ao transferir a referência ao preço dos fornecimentos das considerações relativas às 
obrigações de serviço público para as considerações relativas aos clientes vulneráveis, a 
alteração visa assegurar que as medidas relativas ao preço dos fornecimentos têm como 
objectivo os clientes mais vulneráveis. Ao definir objectivos mais específicos, o resultado 
final deve beneficiar aqueles que mais necessitam de protecção dos clientes.

Alteração 167
Pia Elda Locatelli

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 1-A (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O nº 3, parágrafo 1, do artigo 3º 
passa a ter a seguinte redacção:
"3. Os Estados-Membros devem garantir 
que todos os clientes domésticos e, sempre 
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que os Estados-Membros o considerem 
adequado, as pequenas empresas 
(entendidas como empresas com menos de 
50 trabalhadores e um volume de negócios 
ou um balanço anual não superior a 10 
milhões de EUR), e as empresas com 
utilização intensiva de energia - nos termos 
do n.º 1, alínea a), do artigo 17.º da 
Directiva 2003/96/CE do Conselho, de 27 
de Outubro de 2003, que reestrutura o 
quadro comunitário de tributação dos 
produtos energéticos e da electricidade1 -
beneficiem de um serviço universal, ou 
seja, do direito de serem abastecidos, a 
preços razoáveis, fácil e claramente 
comprováveis e transparentes, de 
electricidade de uma qualidade específica 
no seu território. Para garantir a 
existência de um serviço universal, os 
Estados-Membros podem designar um 
fornecedor de último recurso. Os 
Estados-Membros devem impor às 
empresas de distribuição a obrigação de 
ligarem os clientes às respectivas redes, 
de acordo com condições e tarifas
estabelecidas em conformidade com o 
disposto no n.º 2 do artigo 23.º. A 
presente directiva não contém qualquer 
disposição que impeça os Estados-
Membros de reforçar a posição de 
mercado dos consumidores domésticos, 
pequenos e médios mediante a promoção 
das possibilidades de associação 
voluntária dos representantes desta 
classe de consumidores.
1 JO L 283, 31.10.2003, p. 51. Directiva 

com a última redacção que lhe foi dada 
pela Directiva 2004/75/CE (JO L 157 de 
30.4.2004, p. 100)."

Or. en

(Aditamento de novos elementos no n.º 3 do artigo 3.° da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

Mesmo as empresas com utilização intensiva de energia têm de ser abrangidas pela presente 
directiva.
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Alteração 168
Fiona Hall

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 1-A (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O nº 3, parágrafo 1, do artigo 3º 
passa a ter a seguinte redacção:
"3. Os Estados-Membros garantirão que 
todos os clientes domésticos […] 
beneficiam de um serviço universal, ou 
seja, do direito de ser abastecidos de 
electricidade de uma qualidade 
específica no seu território a […] preços 
acessíveis, fácil e claramente 
comprováveis, transparentes e não 
discriminatórios. Estes clientes 
beneficiarão de direito de escolha, 
equidade, representação e vias de recurso. 
A qualidade do serviço será um elemento 
fulcral das responsabilidades das 
empresas de electricidade. Para garantir 
a existência de um serviço universal, os 
Estados-Membros podem designar um 
fornecedor de último recurso. Os 
Estados-Membros devem impor às 
empresas de distribuição a obrigação de 
ligarem os clientes às respectivas redes, 
de acordo com condições e tarifas 
estabelecidas em conformidade com o 
disposto no n.º 2 do artigo 23.º. A 
presente directiva não contém qualquer 
disposição que impeça os Estados-
Membros de reforçar a posição de 
mercado dos consumidores domésticos, 
pequenos e médios mediante a promoção 
das possibilidades de associação 
voluntária dos representantes desta 
classe de consumidores.

Or. en
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(Aditamento de novos elementos no n.º 3 do artigo 3.° da Directiva 2003/54/CE)

Alteração 169
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 1-A (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(1- A) O nº 3, parágrafo 1, do artigo 3º 
passa a ter a seguinte redacção:
Os Estados-Membros devem garantir 
que todos os clientes domésticos e, nos 
casos em que o considerem adequado, as 
pequenas empresas, entendidas como 
empresas com menos de 50 
trabalhadores e um volume de negócios 
ou um balanço anual não superior a 10 
milhões de EUR, beneficiem de um 
serviço universal, ou seja, do direito de 
serem abastecidos, a preços adequados, 
baseados nos custos, fácil e claramente 
comprováveis e transparentes, de 
electricidade de uma qualidade 
específica no seu território. Para 
garantir a existência de um serviço 
universal, os Estados-Membros podem 
designar um fornecedor de último 
recurso. Os Estados-Membros devem 
impor às empresas de distribuição a 
obrigação de ligarem os clientes às 
respectivas redes, de acordo com 
condições e tarifas estabelecidas em 
conformidade com o disposto no n.o 2 do 
artigo 23.o A presente directiva não 
contém qualquer disposição que impeça 
os Estados-Membros de reforçar a 
posição de mercado dos consumidores 
domésticos, pequenos e médios mediante 
a promoção das possibilidades de 
associação voluntária dos representantes 
desta classe de consumidores."

Or. de
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Justificação

Os preços devem basear-se nos custos reais, o que é um princípio básico da economia de 
mercado. Por isso, para o mercado da energia em criação é contraproducente se os preços 
no consumidor final regulados forem fixados abaixo dos custos reais, dado que estas 
diferenças devem ser compensadas por outros meios.

Esta alteração substitui as alterações 15 e 16 da deputada Morgan.

Alteração 170
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-B (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 3 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-B) No artigo 3°, é aditado o seguinte 
número:
3-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que todos os clientes têm o 
direito ao fornecimento por um 
fornecedor - desde que este concorde -
independentemente do Estado-Membro 
em que este está aprovado como 
fornecedor. Neste contexto, os Estados-
Membros devem tomar todas as medidas 
para que as empresas aprovadas como 
fornecedor no seu país de origem possam 
fornecer os seus cidadãos sem terem de 
preencher outras condições.

Or. de

Justificação

Em cada Estado-Membro os fornecedores têm de preencher outras condições para o 
fornecimento dos cidadãos. Estas obrigações jurídicas e regras de mercado diferentes 
colocam obstáculos consideráveis à entrada no mercado. Para permitir um acesso ilimitado 
ao mercado deve ser usado o princípio do país de origem - isto é, se um fornecedor estiver 
aprovado como fornecedor num Estado-Membro, ele deve poder fornecer os clientes dos 
outros Estados-Membros sem ter de preencher outras condições.
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Alteração 171
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-C (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 3 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-C) No artigo 3.º, é aditado o seguinte 
número:
"3-B. Os Estados-Membros devem 
assegurar que todos os clientes:
a) sob reserva das condições do contrato 
de fornecimento, têm direito a mudar de 
fornecedor no prazo de duas semanas; e
b) têm direito a obter todos os dados 
relativos ao consumo.
Neste contexto é imperativo assegurar que 
estes processos estão ao dispor de todos os 
intervenientes no mercado sem 
discriminação em matéria de custos, 
dispêndio e tempo.

Or. de

Justificação

Se a mudança de fornecedor for complicada e dispendiosa para os clientes poderá ter efeitos 
negativos para atitude destes relativamente à mudança. Por isso, é imperativo assegurar que 
os clientes têm acesso indiscriminado aos seus dados e a um processo de mudança simples.
Além disso, o processo de mudança deve ter lugar o mais depressa possível e não durar 
idealmente mais de 2 semanas.

Alteração 172
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-D (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 3 – n.º 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-D) No artigo 3°, é aditado o seguinte 
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número:
"3-C. Os Estados-Membros terão de 
fornecer uma definição nacional de 
pobreza energética. Neste contexto, devem 
ser envolvidos num processo de consulta 
os reguladores e outros intervenientes no 
mercado."

Or. de

Justificação

As alterações propostas pela deputada Morgan acerca da pobreza energética interferem 
demasiado, a nosso ver, nas competências nacionais (princípio da subsidiariedade). Por isso, 
esta alteração deve, pelo menos, servir de alternativa às alterações 14 e 18. A pobreza 
energética, a nosso ver, não deve ser regulada pelo mercado da energia mas antes ser 
coberta pela legislação social. Em qualquer caso, trata-se duma competência nacional.

Alteração 173
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-E (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 3 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O nº 5 do artigo 3º passa a ter a 
seguinte redacção:
"5. Os Estados-Membros devem adoptar 
medidas adequadas para proteger os 
clientes finais e devem, em especial, 
garantir a existência de salvaguardas 
adequadas para proteger os clientes 
vulneráveis, incluindo medidas 
adequadas - como as relacionadas com 
os termos de pagamento - que os ajudem 
a evitar o corte da ligação.

Or. en
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(Alteração do n.º 5 do artigo 3.° da Directiva 2003/54/CE com o aditamento de novos 
elementos)

Justificação

Ao transferir a referência ao preço dos fornecimentos das considerações relativas às 
obrigações de serviço público para as considerações relativas aos clientes vulneráveis, a 
alteração visa assegurar que as medidas relativas ao preço dos fornecimentos têm como 
objectivo os clientes mais vulneráveis. Ao definir objectivos mais específicos, o resultado 
final deve beneficiar aqueles que mais necessitam de protecção dos clientes.

Alteração 174
Hannes Swoboda

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-F (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 3 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-F. No artigo 3.º é inserido o seguinte 
número:
"5-A. Os Estados-Membros devem tomar 
medidas adequadas para lutar contra a 
pobreza energética nos planos de acção 
nacionais, a fim de garantir uma redução 
em termos reais das pessoas em situação 
de pobreza energética e devem comunicar 
essas medidas à Comissão. Os Estados-
Membros podem adoptar uma abordagem 
integrada para garantir o cumprimento 
das obrigações de serviço universal e de 
serviço público. Essas medidas podem 
incluir tarifas especiais para clientes 
vulneráveis e determinados agregados 
familiares e devem prever sistemas para 
melhorar a eficiência energética e apoio 
social orientado em favor dos grupos de 
consumidores de baixos rendimentos. A 
Comissão fornecerá indicadores que 
permitirão vigiar o impacto de tais 
medidas na pobreza energética. A 
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adopção de tais medidas não obsta à 
abertura dos mercados a que se refere o 
artigo 21.º.”

Or. en

Justificação

Dado que a pobreza energética é um problema crescente na UE, esta proposta tem de 
abordar essa questão e tornar a energia acessível a todos os cidadãos europeus.

Alteração 175
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 3-A (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 3, nº 6, parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1-G. A parte introdutória do nº 6 do artigo 
3º passa a ter a seguinte redacção:
“6. Os Estados-Membros devem 
assegurar que, nas facturas ou junto 
delas e em todo o material publicitário e 
promocional disponibilizado aos clientes 
finais, os fornecedores de electricidade 
especifiquem:

Or. en

(Aditamento de novos elementos no n.º 6, parágrafo 1, do artigo 3.° da Directiva 
2003/54/CE)

Justificação

As informações sobre o impacto ambiental da produção de electricidade devem ser exibidas 
com destaque em todo o material publicitário e não obrigar os consumidores a procurá-las 
noutro lado. Requisitos semelhantes são impostos noutros sectores, como o da venda de 
automóveis ou de produtos "brancos".
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Alteração 176
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-H (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 3 – n.º 6 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

No n.º 6 do artigo 3.º, a alínea b) passa a 
ter a seguinte redacção:
“(b) […] Informações sobre o impacto 
ambiental, no mínimo em termos de 
emissões de CO2 e de resíduos 
radioactivos resultantes da electricidade 
produzida pela estrutura global das 
diversas fontes de energia utilizadas pelo 
fornecedor no decurso do ano anterior 
[…] .”

Or. en

(Aditamento de novos elementos no n.º 6, alínea b), do artigo 3.° da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

As informações sobre o impacto ambiental da produção de electricidade devem ser exibidas 
com destaque em todo o material publicitário e não obrigar os consumidores a procurá-las 
noutro lado. Requisitos semelhantes são impostos noutros sectores, como o da venda de 
automóveis ou de produtos "brancos".

Alteração 177
Robert Goebbels

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-I (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 3 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

(1-I) O n.º 7 do artigo 3.º passa a ter a 
seguinte redacção:
"7. Os Estados-Membros devem aplicar 
medidas adequadas para a consecução 
dos objectivos de coesão social e 
económica, de protecção do ambiente, 
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nomeadamente medidas de eficiência 
energética/gestão da procura e meios de 
combate às alterações climáticas, 
incluindo, por exemplo, a promoção da 
renovação de edifícios residenciais 
existentes, e de segurança do 
fornecimento. Essas medidas podem 
incluir, em especial, a concessão de 
incentivos económicos adequados, 
mediante o recurso, quando apropriado, 
aos instrumentos nacionais e 
comunitários disponíveis, para a 
manutenção e construção das 
infra-estruturas de rede necessárias, 
incluindo capacidade de interligação".

Or. en

(Aditamento de novos elementos no n.° 7 do artigo 3.° da Directiva 2003/54/CE)

Alteração 178
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-I (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 3 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

(1-I) O n.º 7 do artigo 3.º passa a ter a 
seguinte redacção:
"7. Os Estados-Membros devem aplicar 
medidas adequadas para a consecução 
dos objectivos de coesão social e 
económica, de protecção do ambiente, 
nomeadamente medidas de eficiência 
energética/gestão da procura e meios de 
combate às alterações climáticas, e de 
segurança do fornecimento. Essas 
medidas podem incluir, em especial, a 
concessão de incentivos económicos 
adequados, mediante o recurso, quando 
apropriado, aos instrumentos nacionais 
e comunitários disponíveis, para a 
manutenção e construção das 
infra-estruturas de rede necessárias, 
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incluindo capacidade de interligação. 
Quando, por via legislativa ou através de 
outras decisões políticas, os 
Estados-Membros reduzirem a capacidade 
de produção segura de electricidade a 
partir de fontes de energia não-fósseis, 
deverão decidir um aumento 
correspondente do seu objectivo no que 
diz respeito à parte das energias 
renováveis, garantindo assim que 
permaneça inalterado o seu contributo 
para a redução das emissões de CO2, bem 
como para o mercado interno."

Or. en

(Aditamento de novos elementos no n.° 7 do artigo 3.° da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

É da maior importância que sejam mantidos os incentivos ao investimento na produção de 
electricidade sem emissão de CO2, a fim de garantir o fornecimento de energia.

Alteração 179
Pia Elda Locatelli

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-I (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 3 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

(1-I) O n.º 7 do artigo 3.º passa a ter a 
seguinte redacção:
"7. Os Estados-Membros aplicarão 
medidas adequadas para a consecução 
dos objectivos de coesão social e 
económica, de protecção do ambiente, 
nomeadamente medidas de eficiência 
energética/gestão da procura e meios de 
combate às alterações climáticas, e de 
segurança do fornecimento. Essas 
medidas podem incluir, em especial, a 
concessão de incentivos económicos 
adequados, mediante o recurso, quando 
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apropriado, aos instrumentos nacionais 
e comunitários disponíveis, para a 
manutenção e construção das 
infra-estruturas de rede necessárias, 
incluindo capacidade de interligação. 
Tendo plenamente em conta as 
disposições pertinentes do Tratado, os 
Estados-Membros podem promover 
acordos a longo prazo, entre 
consumidores e fornecedores de energia, 
que contribuam para melhorar a 
produção e distribuição de energia e 
permitam ao mesmo tempo que os 
consumidores partilhem os benefícios 
resultantes, desde que tais acordos 
possam contribuir para um nível óptimo 
de investimento no sector da energia."

Or. en

(Aditamento de novos elementos no n.° 7 do artigo 3.° da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

Os Estados-Membros devem desempenhar um papel importante, tendo em vista proporcionar 
aos consumidores benefícios efectivos.

Alteração 180
Anni Podimata

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-I (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 3 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

(1-I) O n.º 7 do artigo 3.º passa a ter a 
seguinte redacção: 
"7. Os Estados-Membros aplicarão 
medidas adequadas para a consecução 
dos objectivos de coesão social e 
económica, sobretudo para impedir a 
discriminação das pessoas com baixos 
rendimentos e das que vivem em regiões 
isoladas, a fim de conseguir a protecção 
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do ambiente, nomeadamente medidas de 
eficiência energética/gestão da procura e 
meios de combate às alterações 
climáticas, e de segurança do 
fornecimento. Essas medidas podem 
incluir, em especial, a concessão de 
incentivos económicos adequados, 
mediante o recurso, quando apropriado, 
aos instrumentos nacionais e 
comunitários disponíveis, para a 
manutenção e construção das 
infra-estruturas de rede necessárias, 
incluindo capacidade de interligação.

Or. en

(Aditamento de novos elementos no n.° 7 do artigo 3.° da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

Tem por objectivo impedir a discriminação dos consumidores que vivem em regiões isoladas 
(montanhosas e insulares).

Alteração 181
Anne Laperrouze

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-I (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 3 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

(1-I) O n.º 7 do artigo 3.º passa a ter a 
seguinte redacção: 
"7. Os Estados-Membros aplicarão 
medidas adequadas para a consecução 
dos objectivos de coesão social e 
económica, de protecção do ambiente, 
nomeadamente medidas de eficiência 
energética/gestão da procura e meios de 
combate às alterações climáticas, e de 
segurança do fornecimento. Essas 
medidas podem incluir, em especial, a 
concessão de incentivos económicos 
adequados, mediante o recurso, quando 
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apropriado, aos instrumentos nacionais 
e comunitários disponíveis, para a 
manutenção e construção das 
infra-estruturas de rede necessárias, 
incluindo capacidade de interligação. 
Tendo plenamente em conta as 
disposições pertinentes do Tratado, os 
Estados-Membros podem promover 
acordos a longo prazo e grupos de 
compras, entre consumidores e 
fornecedores de energia, que contribuam 
para melhorar a produção e distribuição 
de energia e permitam ao mesmo tempo 
que os consumidores partilhem os 
benefícios resultantes, desde que tais 
acordos possam contribuir para um nível 
óptimo de investimento no sector da 
energia."

Or. fr

(Aditamento de novos elementos no n.° 7 do artigo 3.° da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

É conveniente ter em conta o efeito positivo dos contratos a longo prazo e dos grupos de 
compras, em termos de desenvolvimento da capacidade de produção e da competitividade.

Alteração 182
Dorette Corbey

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-J (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 3 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-J) No artigo 3.º, é inserido o seguinte 
n.º 7:
“7-A. Para promover a eficiência 
energética e contribuir para reduzir a 
pobreza energética, as autoridades 
reguladoras nacionais deverão mandatar 
as empresas de electricidade para aplicar 
tarifas que aumentem com os níveis de 
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consumo. O primeiro escalão, de preço 
mais baixo inclui a quantidade básica de 
energia necessária ao aquecimento de 
uma habitação isolada e a funções 
essenciais, como a iluminação e a 
cozinha. Essa quantidade básica pode 
variar para as famílias unipessoais e para 
as famílias constituídas por várias 
pessoas. As tarifas correspondentes ao 
escalão ou escalões acima da quantidade 
básica serão substancialmente mais 
elevadas do que a tarifa de base."

Or. nl

(Aditamento de um novo número ao artigo 3.° da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

As tarifas de energia diferenciadas constituem um estímulo à poupança e uma garantia de 
que todos têm acesso a uma quantidade básica de energia por um preço baixo.

Alteração 183
Giles Chichester

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1, ponto 1-J(novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 3 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-J) No artigo 3.º, é inserido o seguinte 
n.º 7:
“7-A. Para promover a eficiência 
energética e contribuir para reduzir a 
pobreza energética, as autoridades 
reguladoras nacionais deverão mandatar 
as empresas de electricidade para aplicar 
tarifas que aumentem com os níveis de 
consumo, tendo como objectivos expressos 
promover um comportamento que 
favoreça a eficiência energética, reduzir a 
procura de electricidade pelas famílias e 
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as emissões domésticas de CO2 que lhes 
estão ligadas, bem como baixar o custo da 
energia para as famílias em situação de 
precariedade energética."

Or. en

(Aditamento de um novo número ao artigo 3.° da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

Este modelo tarifário constituiria uma revolução em relação ao modelo de formação de 
preços em vigor. Numa altura em que tentamos reduzir o consumo de energia, o modelo 
tarifário actual concede aos clientes preços mais vantajosos quanto maior for o consumo de 
energia. O modelo proposto é neutro em termos de custos para as empresas de electricidade 
e incentivaria a eficiência energética. Este modelo será plenamente concretizado quando 
forem introduzidos contadores inteligentes.

Alteração 184
Fiona Hall

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-J (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 3 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-J) No artigo 3.º é inserido o seguinte 
número:
“7-A. Para promover a eficiência 
energética e contribuir para reduzir a 
pobreza energética, as autoridades 
reguladoras nacionais deverão mandatar
os fornecedores de electricidade para 
introduzirem fórmulas tarifárias em que 
as tarifas aumentem por bloco, com um 
aumento dos preços para níveis mais 
elevados de consumo."

Or. en
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Alteração 185
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-J (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 3 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-J) No artigo 3.º é inserido o seguinte 
número:
“7-A. As autoridades reguladoras 
nacionais encorajarão os fornecedores de 
electricidade a introduzirem fórmulas 
tarifárias que promovam a eficiência 
energética e os menores custos possíveis."

Or. en

(Aditamento de um número ao artigo 3.º da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

As fórmulas tarifárias devem garantir a eficiência energética, bem como preços baixos.

Alteração 186
Dorette Corbey

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-K (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 3 – n.º 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-K) No artigo 3.º é inserido o seguinte 
n.º 9-A:
"9-A. Quando puder ser demonstrado que 
as empresas de electricidade repercutiram 
sobre os clientes os custos dos certificados 
no âmbito da regulamentação do 
comércio de licenças de emissão, tendo 
esses certificados sido distribuídos 
gratuitamente, os Estados-Membros
poderão solicitar o reembolso às empresas 
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em causa, sob a forma de uma tributação 
suplementar. A receita deverá ser 
utilizada para promover a eficiência 
energética no Estado-Membro que 
procede à cobrança e para compensar as 
empresas de grande intensidade 
energética prejudicadas pelos preços 
desnecessariamente elevados da 
electricidade, em consequência da falta de 
concorrência efectiva no mercado da 
electricidade."

Or. nl

(Aditamento de um novo número ao artigo 3.° da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

Os preços elevados da energia em consequência do mau funcionamento do mercado da 
electricidade podem prejudicar a competitividade das empresas que concorrem a nível 
internacional. Entende-se adequada uma certa compensação.

Alteração 187
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2
Directiva 2003/54/CE
Artigo 3 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

No artigo 3.º, é aditado o n.º 10, com a 
seguinte redacção:

Suprimido

"10. A Comissão adoptará orientações 
para a execução do presente artigo. Essas 
orientações, que têm por objectivo alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, complementando-a, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do 
artigo 27.º-B.”

Or. en
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Justificação

Supressão do processo de comitologia.

Alteração 188
Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2
Directiva 2003/54/CE
Artigo 3 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

2. No artigo 3.º, é aditado o n.º 10, com a 
seguinte redacção:

Suprimido

"10. A Comissão adoptará orientações 
para a execução do presente artigo. Essas 
orientações, que têm por objectivo alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, complementando-a, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do 
artigo 27.º-B.”

Or. de

Justificação

A proposta da Comissão no sentido de serem adoptadas orientações em conformidade com o 
"procedimento de regulamentação com controlo" limita consideravelmente os direitos do 
Parlamento Europeu e deve ser rejeitada.

Alteração 189
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2
Directiva 2003/54/CE
Artigo 3 – n.º 10
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Texto da Comissão Alteração

2. No artigo 3.º, é aditado o n.º 10, com a 
seguinte redacção:

Suprimido

"10. A Comissão adoptará orientações 
para a execução do presente artigo. Essas 
orientações, que têm por objectivo alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, complementando-a, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do 
artigo 27.º-B.”

Or. de

Justificação

O processo de comitologia proposto visa limitar a influência do Parlamento Europeu. Desse 
modo, decisões essenciais sobre a configuração do mercado interno da energia seriam 
retiradas do processo legislativo democrático. Dado que os resultados de um processo de 
comitologia podem ser extremamente vastos e através dessa regulamentação fundamental é 
atingida a substância das disposições em matéria de separação às quais estão sujeitos os 
operadores de redes de distribuição, a proposta deve ser rejeitada por razões de fundo.

Alteração 190
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2
Directiva 2003/54/CE
Artigo 3 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

No artigo 3.º, é aditado o n.º 10, com a 
seguinte redacção:

Suprimido

"10. A Comissão adoptará orientações 
para a execução do presente artigo. Essas 
orientações, que têm por objectivo alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, complementando-a, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do 
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artigo 27.º-B.”

Or. en

Justificação

A Comissão adoptará orientações, através do processo de comitologia, sobre as obrigações 
de serviço público, o serviço universal, o fornecedor de último recurso, medidas de 
salvaguarda para proteger clientes vulneráveis, processos de mudança de fornecedor e 
divulgação de informações. Para garantir uma harmonização plena das diferentes 
legislações nacionais, todos estes temas deverão ser adoptados com a participação do 
Conselho e do Parlamento Europeu, dado que um recurso excessivo à comitologia poderia 
tornar maior a incerteza regulamentar.

Alteração 191
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2
Directiva 2003/54/CE
Artigo 3 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

2. No artigo 3.º, é aditado o n.º 10, com a 
seguinte redacção:

Suprimido

"10. A Comissão adoptará orientações 
para a execução do presente artigo. Essas 
orientações, que têm por objectivo alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, complementando-a, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do 
artigo 27.º-B.”

Or. de

Justificação

As disposições necessárias à protecção dos consumidores devem ser fixadas directamente na 
Directiva. Por tal motivo, não é necessário autorizar a adopção de orientações.
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Alteração 192
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2
Directiva 2003/54/CE
Artigo 3 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

"10. A Comissão adoptará orientações para 
a execução do presente artigo. Essas 
orientações, que têm por objectivo alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, complementando-a, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 27.º-B.”

"10. Após ter consultado devidamente as 
partes interessadas, a Comissão adoptará 
orientações para a execução do presente 
artigo. Essas orientações, que têm por 
objectivo alterar elementos não essenciais 
da presente directiva, complementando-a, 
devem ser adoptadas em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo referido no n.º 3 do 
artigo 27.º-B.”

Or. en

Justificação

A presente alteração visa garantir o respeito dos princípios da boa prática regulamentar na 
elaboração e aplicação de tais orientações.

Alteração 193
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2-A (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artiho 3 – n.º 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) No artigo 3.º, é aditado o seguinte 
parágrafo:
"10-A. Os contratos estabelecidos com 
consumidores domésticos com uma 
capacidade de interligação inferior a 10 
kW não podem impor um preço mínimo 
fixo independente do volume, devendo 
antes reflectir uma componente de custo 
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variável baseada nos volumes 
consumidos."

Or. en

(Aditamento do novo n.° 7-A no artigo 3.° da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

Uma vez que os custos de ligação e de medição fazem parte do sistema de distribuição 
regulamentado, não existe motivo para que os contratos com os consumidores domésticos 
prevejam um preço fixo. Para os consumidores domésticos com uma capacidade de ligação 
superior a 10 kW, justifica-se uma componente de preço fixa para os custos resultantes da 
necessidade de equilíbrio nas horas de ponta. A presente medida garantirá igualmente maior 
transparência dos preços, dado que o preço para a maioria dos consumidores domésticos 
incluirá um único parâmetro.

Alteração 194
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2-B (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 3 – n.º 10-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-B) No artigo 3.º é inserido o seguinte 
número:
“10-A. A fim de ajudarem os 
consumidores a reduzir os seus custos de 
energia, os Estados-Membros garantirão 
que o mínimo de 2% de todas as receitas 
da electricidade destinada a consumo 
doméstico será utilizado para financiar a 
eficiência energética, bem como 
programas de medidas pelo lado da 
procura destinadas aos consumidores 
domésticos. As empresas privadas e 
públicas de electricidade, as empresas de 
serviços de energia, os órgãos regionais e 
locais e as organizações não 
governamentais poderão utilizar esses 
fundos para (co-)financiar a promoção de 
programas de eficácia energética 
destinados aos consumidores domésticos, 
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prestando especial atenção aos 
consumidores vulneráveis. A gestão e os 
pormenores da atribuição do 
financiamento serão decididos de acordo 
com o princípio da subsidiariedade."

Or. en

(Aditamento do novo n.° 10-B no artigo 3.° da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

Existe uma tendência, no mercado da electricidade liberalizado, para um aumento da 
procura de electricidade. Uma vez que os custos de transacção necessários à introdução de 
serviços de energia eficientes para os consumidores domésticos são superiores aos custos 
relativos aos grandes consumidores de electricidade, a melhor forma de promover a eficácia 
energética a esse nível consiste na criação de um fundo. Este tipo de instrumento tem 
produzido resultados extremamente positivos na Dinamarca, no Reino Unido, nos Países 
Baixos e em alguns Estados dos EUA, em termos de ambiente, de custos totais e de criação de 
emprego.

Alteração 195
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2-C (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

(2-C) O artigo 4º passa a ter a seguinte 
redacção:
Os Estados-Membros devem assegurar a 
monitorização das questões relacionadas 
com a segurança do fornecimento. 
Sempre que o considerem adequado, os 
Estados-Membros podem confiar essa 
tarefa às entidades reguladoras 
mencionadas no n.º 1 do artigo 23.º o 
Essa monitorização deve abranger, 
nomeadamente, o equilíbrio entre a 
oferta e a procura no mercado nacional, 
incluindo uma previsão detalhada da 
procura futura prevista e das reservas 
disponíveis, a capacidade suplementar 
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prevista ou em construção, bem como a 
qualidade e o nível de manutenção das 
redes, o acesso à produção distribuídas e 
à microgeração, e as medidas destinadas 
a fazer face aos picos de procura e às 
falhas de um ou mais fornecedores. As 
autoridades competentes devem 
publicar, até 31 de Julho de cada ano, 
um relatório com um resumo das 
conclusões da monitorização destas 
questões, bem como das medidas 
adoptadas ou previstas para as 
enfrentar, e enviar imediatamente esse 
relatório à Comissão.

Or. en

(Aditamento de alguns elementos sobre previsões e sobre o acesso à produção distribuída e à 
microgeração ao artigo 4.º da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

Para atingir os objectivos em matéria de segurança do abastecimento, será necessário contar 
mais com a produção distribuída e a microgeração. Para garantir que assim aconteça, esses 
desenvolvimentos requerem acesso não discriminatório às redes e acompanhamento.

Alteração 196
Mary Honeyball

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2-D (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

21-D) É inserido o seguinte artigo:
Artigo 5-A

As autoridades reguladoras nacionais 
devem assegurar que sejam elaboradas e 
publicadas normas técnicas que 
estabeleçam os requisitos mínimos de 
concepção e funcionamento em matéria 
de ligação à rede das instalações de 
produção, redes de distribuição, 
equipamento de clientes ligados 
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directamente, circuitos de interligação e 
linhas directas. Essas normas técnicas 
devem garantir a interoperabilidade das 
redes e ser objectivas e não 
discriminatórias. Se a Agência entender 
que é necessária a harmonização dessas 
normas, formulará recomendações nesse
sentido às respectivas autoridades 
reguladoras nacionais."

Or. en

Justificação

O artigo 5.º apenas diz respeito a questões de ligação, embora as questões operacionais (ou 
seja, posteriores à fase da ligação) assumam igualmente importância e devam ser tratadas 
neste contexto.

Alteração 197
Herbert Reul, Nicole Fontaine, Erna Hennicot-Schoepges, Nikolaos Vakalis, Angelika 
Niebler, Ján Hudacký, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Paul Rübig, Dominique 
Vlasto

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Directiva 2003/54/CE
Artigo 5-A

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros cooperarão entre si 
para efeitos da integração dos seus 
mercados nacionais, pelo menos a nível 
regional. Promoverão, nomeadamente, a 
cooperação dos operadores de rede a nível 
regional e fomentarão a coerência dos seus 
quadros jurídicos e regulamentares. A zona 
geográfica coberta por cada estrutura de 
cooperação regional corresponderá à 
definição das zonas geográficas pela 
Comissão, em conformidade com o n.° 3 
do artigo 2.º-H do Regulamento (CE) 
n.º 1228/2003 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 26 de Junho de 2003, 
relativo às condições de acesso à rede 
para o comércio transfronteiriço de 

1. Os Estados-Membros cooperarão entre 
si para efeitos da integração dos seus 
mercados nacionais, pelo menos a nível 
regional. Promoverão, nomeadamente, a 
cooperação dos operadores de rede a nível 
regional e fomentarão a coerência dos seus 
quadros jurídicos e regulamentares.
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electricidade.”
1-A.Quando a cooperação entre vários 
Estados-Membros a nível regional se 
deparar com sérias dificuldades, a 
Comissão pode, na sequência do pedido 
conjunto desses Estados-Membros e em 
concordância com todos os 
Estados-Membros em causa, designar um 
coordenador regional. 
1-B. O coordenador regional promoverá, 
a nível regional, a cooperação entre as 
autoridades reguladoras nacionais e todas 
as outras autoridades públicas 
competentes, operadores de redes, trocas 
de energia, utilizadores da rede e 
intervenientes no mercado. Compete-lhe, 
nomeadamente:
a) promover novos investimentos eficazes 
em interligações. Para esse fim, o 
coordenador regional ajudará os 
operadores da rede de transporte na 
elaboração do seu plano regional de 
interconexão e contribuirá para a 
coordenação das suas decisões de 
investimento e, se necessário, do seu 
processo de avaliação das necessidades e
de atribuição das capacidades (open 
season procedure);
b) promover a utilização eficaz e segura 
das redes. Para esse fim, o coordenador 
regional contribuirá para a coordenação 
entre operadores de redes de transmissão, 
autoridades reguladoras nacionais e
outras autoridades públicas nacionais 
competentes, tendo em vista a preparação 
de mecanismos comuns de atribuição e de 
mecanismos comuns de salvaguarda;
(c) apresentar um relatório anual à 
Comissão e aos Estados-Membros visados 
sobre os progressos conseguidos na região 
e sobre quaisquer dificuldades ou 
obstáculos que possam impedir esses 
progressos.

Or. en
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Justificação

Os coordenadores regionais poderão desempenhar um papel importante para facilitar o 
diálogo entre os Estados-Membros, designadamente no que respeita aos investimentos 
transfronteiras.

Alteração 198
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Directiva 2003/54/CE
Artigo 5-A

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros cooperarão entre si 
para efeitos da integração dos seus 
mercados nacionais, pelo menos a nível 
regional. Promoverão, nomeadamente, a 
cooperação dos operadores de rede a nível 
regional e fomentarão a coerência dos seus 
quadros jurídicos e regulamentares. A zona 
geográfica coberta por cada estrutura de 
cooperação regional corresponderá à 
definição das zonas geográficas pela 
Comissão, em conformidade com o n.° 3 
do artigo 2.º-H do Regulamento (CE) 
n.º 1228/2003 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 26 de Junho de 2003, relativo 
às condições de acesso à rede para o 
comércio transfronteiriço de electricidade.”

1. Os Estados-Membros e as entidades 
reguladoras cooperarão entre si com o 
objectivo de integrar os seus mercados 
nacionais a um ou vários níveis regionais. 
Promoverão, nomeadamente, a cooperação 
dos operadores de rede a nível regional e 
fomentarão a coerência dos seus quadros 
jurídicos e regulamentares. A zona 
geográfica coberta por cada estrutura de 
cooperação regional corresponderá à 
definição das zonas geográficas pela 
Comissão, em conformidade com o n.° 3 
do artigo 2.º-H do Regulamento (CE) 
n.º 1228/2003 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 26 de Junho de 2003, relativo 
às condições de acesso à rede para o 
comércio transfronteiriço de electricidade.”

Or. de

Justificação

A UE procura criar regiões de mercados transfronteiras. Para tal, é indispensável uma 
harmonização de todos os processos de troca de dados. Num mercado liberalizado, os 
processos funcionais de troca de dados representam uma condição essencial para a gestão de 
roteiros, clearing, facturação, troca de fornecedores, etc.. A ausência de processos 
harmonizados de troca de dados representa um obstáculo à criação de regiões de mercados 
transfronteiras.
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Alteração 199
Teresa Riera Madurell

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Directiva 2003/54/CE
Artigo 5-A

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros cooperarão entre si 
para efeitos da integração dos seus 
mercados nacionais, pelo menos a nível 
regional. Promoverão, nomeadamente, a 
cooperação dos operadores de rede a nível 
regional e fomentarão a coerência dos seus 
quadros jurídicos e regulamentares. A zona 
geográfica coberta por cada estrutura de 
cooperação regional corresponderá à 
definição das zonas geográficas pela 
Comissão, em conformidade com o n.° 3 
do artigo 2.º-H do Regulamento (CE) 
n.º 1228/2003 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 26 de Junho de 2003, relativo 
às condições de acesso à rede para o 
comércio transfronteiriço de electricidade.”

Os Estados-Membros cooperarão entre si 
para efeitos da integração dos seus 
mercados nacionais, pelo menos a nível 
regional. Promoverão, nomeadamente, a 
cooperação dos operadores de rede a nível 
regional e fomentarão a coerência dos seus 
quadros jurídicos e regulamentares. As 
áreas geográficas cobertas pela 
cooperação regional mencionada no 
presente artigo referir-se-ão às áreas 
geográficas definidas no n.° 3 do 
artigo 2.º-H do Regulamento (CE) 
n.º 1228/2003 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 26 de Junho de 2003, relativo 
às condições de acesso à rede para o 
comércio transfronteiriço de electricidade, 
sem prejuízo de tal cooperação poder 
referir-se a outras áreas geográficas.”

Or. es

Justificação

Para além de ter em conta que existem normas comunitárias nesta matéria, pretende-se 
evitar que a Comissão imponha futuramente as áreas geográficas de cooperação, ou que 
alguns Estados-Membros decidam alargar os seus mecanismos e impô-los a outros 
Estados-Membros.

Alteração 200
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Directiva 2003/54/CE
Artigo 5-A
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros cooperarão entre si 
para efeitos da integração dos seus 
mercados nacionais, pelo menos a nível 
regional. Promoverão, nomeadamente, a 
cooperação dos operadores de rede a nível 
regional e fomentarão a coerência dos 
seus quadros jurídicos e regulamentares. A 
zona geográfica coberta por cada 
estrutura de cooperação regional 
corresponderá à definição das zonas 
geográficas pela Comissão, em 
conformidade com o n.° 3 do artigo 2.º-H 
do Regulamento (CE) n.º 1228/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 
de Junho de 2003, relativo às condições 
de acesso à rede para o comércio 
transfronteiriço de electricidade.”

Os Estados-Membros e as entidades 
reguladoras nacionais cooperarão entre si 
para efeitos da integração dos seus 
mercados nacionais, numa primeira fase a 
nível regional. Promoverão, 
nomeadamente, a cooperação dos 
operadores de rede a nível regional, tendo 
em vista criar um mercado europeu 
competitivo, facilitar a harmonização dos 
seus quadros jurídicos e regulamentares e, 
sobretudo, integrar as "ilhas de energia" 
actualmente existentes na União.

Or. en

Justificação

Os mercados regionais devem ser um primeiro passo para o mercado europeu plenamente 
integrado, e não devem ser geograficamente definidos pela Comissão Europeia.

Alteração 201
Britta Thomsen

Proposta de Directiva – acto modificativo
Artigo 1 – Ponto 3
Directiva 2003/54/CE
Artigo 5-A

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros cooperarão entre si 
para efeitos da integração dos seus 
mercados nacionais, pelo menos a nível 
regional. Promoverão, nomeadamente, a 
cooperação dos operadores de rede a nível 
regional e fomentarão a coerência dos 
seus quadros jurídicos e regulamentares. A 
zona geográfica coberta por cada estrutura 

Os Estados-Membros e as entidades 
reguladoras nacionais cooperarão entre si 
para efeitos da integração dos seus 
mercados nacionais, com o objectivo criar 
operadores de redes de transporte a nível 
regional, contribuindo, assim, para a 
criação de um mercado europeu 
concorrencial e facilitando a 
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de cooperação regional corresponderá à 
definição das zonas geográficas pela 
Comissão, em conformidade com o n.° 3 
do artigo 2.º-H do Regulamento (CE) 
n.º 1228/2003 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 26 de Junho de 2003, relativo 
às condições de acesso à rede para o 
comércio transfronteiriço de electricidade.

harmonização dos seus quadros jurídicos e 
regulamentares. A zona geográfica coberta 
por cada operador de redes de transporte a 
nível regional corresponderá à definição 
das zonas geográficas pela Comissão, em 
conformidade com o n.° 3 do artigo 2.º-H 
do Regulamento (CE) n.º 1228/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 
de Junho de 2003, relativo às condições de 
acesso à rede para o comércio 
transfronteiriço de electricidade.

Or. en

Justificação

A criação de operadores de redes de transporte a nível regional é importante, uma vez que 
esses operadores disporiam de um melhor conhecimento das necessidades de 
desenvolvimento das infra-estruturas transfronteiriças regionais, podendo contribuir para a 
resolução de estrangulamentos nos mercados regionais. Com a entrada em vigor do objectivo 
de 20 por cento de energias renováveis, a necessidade do desenvolvimento das 
infra-estruturas e da extensão e reforço das redes tornou-se uma questão de importância 
crucial. No contexto desse processo de desenvolvimento, a criação de operadores de redes de 
transporte a nível regional garantiria uma solução mais eficaz.

Alteração 202
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de Directiva – acto modificativo
Artigo 1 – Ponto 3
Directiva 2003/54/CE
Artigo 5-A

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros cooperarão entre si 
para efeitos da integração dos seus 
mercados nacionais, pelo menos a nível 
regional. Promoverão, nomeadamente, a 
cooperação dos operadores de rede a nível 
regional e fomentarão a coerência dos seus 
quadros jurídicos e regulamentares. A zona 
geográfica coberta por cada estrutura de 
cooperação regional corresponderá à 
definição das zonas geográficas pela 
Comissão, em conformidade com o n.° 3 

As autoridades competentes e as entidades 
reguladoras nacionais dos 
Estados-Membros cooperarão entre si para 
efeitos da integração dos seus mercados 
nacionais, pelo menos a nível regional. Os 
Estados-Membros promoverão, 
nomeadamente, a cooperação dos 
operadores de rede a nível regional e 
fomentarão a coerência dos seus quadros 
jurídicos e regulamentares. Os
Estados-Membros promoverão 
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do artigo 2.º-H do Regulamento (CE) n.º 
1228/2003 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 26 de Junho de 2003, relativo 
às condições de acesso à rede para o 
comércio transfronteiriço de electricidade.

igualmente a cooperação entre as 
entidades reguladoras nacionais, quer a 
nível transfronteiriço, quer a nível 
regional. A zona geográfica coberta por 
cada estrutura de cooperação regional 
corresponderá à definição das zonas 
geográficas pela Comissão, em 
conformidade com o n.° 3 do artigo 2.º-H 
do Regulamento (CE) n.º 1228/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 
de Junho de 2003, relativo às condições de 
acesso à rede para o comércio 
transfronteiriço de electricidade.

Or. en

Justificação

Esta formulação visa chamar a atenção para a necessidade de as legislações dos 
Estados-Membros permitirem, ou até incentivarem, a cooperação entre as entidades 
reguladoras nacionais, quer a nível transfronteiriço, quer a nível regional.

Alteração 203
Eugenijus Maldeikis

Proposta de Directiva – acto modificativo
Artigo 1 – Ponto 3
Directiva 2003/54/CE
Artigo 5-A

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros cooperarão entre si 
para efeitos da integração dos seus 
mercados nacionais, pelo menos a nível 
regional. Promoverão, nomeadamente, a 
cooperação dos operadores de rede a nível 
regional e fomentarão a coerência dos 
seus quadros jurídicos e regulamentares. A 
zona geográfica coberta por cada estrutura 
de cooperação regional corresponderá à 
definição das zonas geográficas pela 
Comissão, em conformidade com o n.° 3 
do artigo 2.º-H do Regulamento (CE) n.º 
1228/2003 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 26 de Junho de 2003, relativo 

Os Estados-Membros e as entidades 
reguladoras nacionais cooperarão entre si 
para efeitos da integração dos seus 
mercados nacionais, pelo menos a nível 
regional. Os Estados-Membros garantirão, 
nomeadamente, a cooperação dos 
operadores de rede a nível regional com o 
objectivo de possibilitar a criação de um 
mercado europeu concorrencial e 
viabilizarão a harmonização dos seus 
quadros jurídicos e regulamentares. A zona 
geográfica coberta por cada estrutura de 
cooperação regional corresponderá à 
definição das zonas geográficas pela 
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às condições de acesso à rede para o 
comércio transfronteiriço de electricidade.

Comissão, em conformidade com o n.° 3 
do artigo 2.º-H do Regulamento (CE) n.º 
1228/2003 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 26 de Junho de 2003, relativo 
às condições de acesso à rede para o 
comércio transfronteiriço de electricidade.

Or. en

Justificação

A experiência demonstra que a integração regional é uma etapa intermédia necessária para 
se alcançar um mercado energético verdadeiramente concorrencial a nível pan-europeu.

A cooperação no plano regional reveste-se de uma importância decisiva, motivo por que não 
deverá ficar apenas sob a alçada dos Estados-Membros, mas também das entidades 
reguladoras e de todas as partes interessadas. Mais especificamente, deverá garantir-se que 
os operadores de redes de transporte intensifiquem a sua cooperação, na medida em que o 
seu papel na viabilização dos mercados e no funcionamento e aperfeiçoamento das redes de 
transporte é crucial para a perfeita integração do sector. Esta vertente deverá levar à 
integração das funções ligadas ao funcionamento das redes a nível regional.

Alteração 204
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Proposta de Directiva – acto modificativo
Artigo 1 – Ponto 3
Directiva 2003/54/CE
Artigo 5-A

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros cooperarão entre si 
para efeitos da integração dos seus 
mercados nacionais, pelo menos a nível 
regional. Promoverão, nomeadamente, a 
cooperação dos operadores de rede a nível 
regional e fomentarão a coerência dos seus 
quadros jurídicos e regulamentares. A zona 
geográfica coberta por cada estrutura de 
cooperação regional corresponderá à 
definição das zonas geográficas pela 
Comissão, em conformidade com o n.° 3 
do artigo 2.º-H do Regulamento (CE) n.º 
1228/2003 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 26 de Junho de 2003, relativo 

Os Estados-Membros cooperarão entre si 
para efeitos da harmonização e integração 
dos seus mercados nacionais, pelo menos a 
nível regional. Promoverão, 
nomeadamente, a cooperação dos 
operadores de rede a nível regional e 
fomentarão a coerência dos seus quadros 
jurídicos e regulamentares. A zona 
geográfica coberta por cada estrutura de 
cooperação regional corresponderá à 
definição das zonas geográficas pela 
Comissão, em conformidade com o n.° 3 
do artigo 2.º-H do Regulamento (CE) n.º 
1228/2003 do Parlamento Europeu e do 
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às condições de acesso à rede para o 
comércio transfronteiriço de electricidade.

Conselho, de 26 de Junho de 2003, relativo 
às condições de acesso à rede para o 
comércio transfronteiriço de electricidade.

Or. en

Justificação

A prioridade consiste na harmonização dos quadros normativos nacionais e na criação de 
condições de igualdade em matéria de concorrência também ao nível da cooperação 
regional, em sintonia com as práticas de excelência já existentes. A título de exemplo, deixou 
de ser aceitável que alguns operadores tenham de se sujeitar a limitações rigorosas nos seus 
mercados nacionais, ao passo que outros usufruem de condições extremamente favoráveis 
nos seus respectivos mercados, podendo tirar partido desta vantagem concorrencial para se 
expandirem para os mercados limítrofes.

Alteração 205
Dominique Vlasto

Proposta de Directiva – acto modificativo
Artigo 1 – Ponto 3
Directiva 2003/54/CE
Artigo 5-A

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros cooperarão entre si 
para efeitos da integração dos seus 
mercados nacionais, pelo menos a nível 
regional. Promoverão, nomeadamente, a 
cooperação dos operadores de rede a nível 
regional e fomentarão a coerência dos seus 
quadros jurídicos e regulamentares. A zona 
geográfica coberta por cada estrutura de 
cooperação regional corresponderá à 
definição das zonas geográficas pela 
Comissão, em conformidade com o n.° 3 
do artigo 2.º-H do Regulamento (CE) 
n.º 1228/2003 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 26 de Junho de 2003, relativo 
às condições de acesso à rede para o 
comércio transfronteiriço de electricidade."

1. As autoridades nacionais competentes e 
as entidades reguladoras a nível nacional 
cooperarão entre si para efeitos da 
integração dos seus mercados nacionais, 
pelo menos a nível regional. Elas 
garantirão, nomeadamente, a cooperação 
dos operadores de rede a nível regional e 
fomentarão a convergência e a coerência 
dos seus quadros jurídicos e 
regulamentares. A zona geográfica coberta 
por cada estrutura de cooperação regional 
corresponderá à definição das zonas 
geográficas pela Comissão, em 
conformidade com o n.° 3 do artigo 2.º-H 
do Regulamento (CE) n.º 1228/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 
de Junho de 2003, relativo às condições de 
acesso à rede para o comércio 
transfronteiriço de electricidade."
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Or. fr

Justificação

A cooperação regional pressupõe a participação e a acção dos Estados-Membros, mas, de 
forma ainda mais específica, das suas autoridades competentes e das suas entidades 
reguladoras. Estas iniciativas regionais visam igualmente a convergência dos diferentes 
quadros jurídicos e regulamentares: é por essa via que eles contribuirão para incentivar a 
integração do mercado e a conclusão do mercado interno.

Alteração 206
Anne Laperrouze

Proposta de Directiva – acto modificativo
Artigo 1 – Ponto 3-A (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 5-A – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. No artigo 5.º-A, é aditado o seguinte 
parágrafo:
"1-A. No que respeita ao objectivo de 
concretizar a cooperação regional nos 
termos do n.º 1, os Estados-Membros 
propiciam e apoiam qualquer forma de 
cooperação entre os operadores de redes 
de transporte e as entidades reguladoras 
nacionais, a fim de harmonizar as normas 
de acesso e de equilíbrio (que favoreçam a 
integração das zonas de compensação), 
quer nos diferentes Estados-Membros, 
quer entre Estados-Membros limítrofes, 
em conformidade com o artigo 2.º-H do 
Regulamento (CE) n.º 1228/2003. Esta 
cooperação pode assumir a forma de uma 
estrutura comum entre os operadores de 
redes de transporte envolvidos, de molde a 
cobrir os diversos territórios limítrofes. 
Nesse caso, os Estados-Membros 
certificam-se de que tal estrutura comum 
aos operadores de redes de transporte 
envolvidos cumpre o disposto nos artigos 
8.º e 10-A."

Or. en
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(Aditamento do n.º 1-A (novo) ao artigo 5.º-A da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

O desafio da construção de mercados possuidores de maior dimensão e de maior liquidez 
necessita de uma orientação firme. Considerando que a cooperação voluntária entre os 
operadores de redes de transporte a nível regional pode, em alguns casos, dar resultados, 
consideramos, pois, que será necessário prever um quadro mais robusto para o 
funcionamento dos sistemas regionais.

A Directiva deverá dispor da possibilidade de, em última análise, contribuir para a
implantação de um sistema de operadores de rede de âmbito regional. Afigura-se também de 
capital importância assegurar a cooperação inter-regional, de molde a permitir a 
emergência de um mercado verdadeiramente pan-europeu.

Alteração 207
Hannes Swoboda

Proposta de Directiva – acto modificativo
Artigo 1 – Ponto 3-A (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 5-A – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. No artigo 5.º-A, é aditado o seguinte 
parágrafo:
"1-A. A Agência cooperará com as 
entidades reguladoras nacionais e com os 
operadores de redes de transporte, em 
conformidade com o Capítulo IV da 
presente Directiva, a fim de assegurar a 
convergência dos quadros normativos 
entre as diferentes regiões e de, assim, 
propiciar a criação de um mercado 
europeu concorrencial. Nos casos em que 
a Agência considere que se impõe a 
definição de normas vinculativas para 
levar a cabo essa cooperação, fará as 
recomendações que entender adequadas. 
Nos mercados de âmbito regional, a 
Agência tornar-se-á a entidade 
reguladora responsável."

Or. en
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(Aditamento do n.º 1-A (novo) ao artigo 5.º-A da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

Para se viabilizar um mercado europeu eficiente, assume particular relevância a instituição 
de formas de cooperação estreita e eficaz da Agência com as entidades reguladoras a nível 
nacional.

Alteração 208
Dominique Vlasto

Proposta de Directiva – acto modificativo
Artigo 1 – Ponto 3-A (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 5-A – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. No artigo 5.º-A, é aditado o seguinte 
parágrafo:
"1-A. A fim de reforçar o 
desenvolvimento de uma gestão segura e 
fiável dos intercâmbios de electricidade a 
nível transfronteiriço, os operadores de 
redes de transporte implantarão, dentro 
de cada uma das zonas geográficas 
definidas no artigo 2.º-H do Regulamento 
(CE) n.º 1228/2003, um centro de 
coordenação, que deverá:
i) fornecer uma plataforma comum de 
comunicação em caso de urgência;
ii) e proceder a estudos de âmbito regional 
sobre as situações de congestionamento 
junto às fronteiras."

Or. fr

(Aditamento do n.º 1-A (novo) ao artigo 5.º-A da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

As redes de transporte de electricidade possuem um enorme grau de interdependência e 
solidariedade. Não obstante, a cooperação regional entre elas precisa ser reforçada, a fim de 
se reduzir os riscos da ocorrência de um incidente de grandes proporções, ou de um corte no 
fornecimento de electricidade, e de, assim, se criar um mercado único da electricidade. Tal 
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cooperação poderia ser reforçada mediante a criação de um centro europeu de coordenação 
do transporte de electricidade, encarregado das questões de segurança em caso de 
emergência e dos estudos sobre os casos de congestionamento das interligações.

Alteração 209
Paul Rübig

Proposta de Directiva – acto modificativo
Artigo 1 – Ponto 3-A (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 5-A – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. No artigo 5.º-A, é aditado o seguinte 
parágrafo:
"1-A. Os Estados-Membros, as entidades 
reguladoras e todos os intervenientes no 
mercado cooperam para harmonizar os 
seus processos de intercâmbio de dados 
no que diz respeito aos procedimentos 
mais importantes do mercado."

Or. xm

(Aditamento do n.º 1-A (novo) ao artigo 5.º-A da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

A UE está a tentar proceder à implantação de regiões de mercado transfronteiriças. Para 
esse efeito, é estritamente indispensável proceder à harmonização de todos os processos de 
intercâmbio de dados. Num mercado liberalizado, a existência de processos eficazes de 
intercâmbio de dados é um pré-requisito para a gestão das estratégias de investimento, as 
operações de liquidação, a facturação, o intercâmbio de fornecedores, etc.. A ausência dos 
processos harmonizados de intercâmbio de dados impede a implantação das regiões de 
mercado transfronteiriças.

Alteração 210
Eugenijus Maldeikis

Proposta de Directiva – acto modificativo
Artigo 1 – Ponto 3-A (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 5-A – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. No artigo 5.º-A, é aditado o seguinte 
parágrafo:
"1-A. A Comissão e a Agência 
promoverão a cooperação inter-regional 
entre os mercados da electricidade e são 
responsáveis pela sua integração no 
mercado único europeu da electricidade."

Or. xm

(Aditamento do n.º 1-A (novo) ao artigo 5.º-A da Directiva 2003/54/CE)

Alteração 211
Dorette Corbey

Proposta de Directiva – acto modificativo
Artigo 1 – Ponto 3-A (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 5-A – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. No artigo 5.º-A, é aditado o seguinte 
parágrafo:
"1-A. Os Estados-Membros exigirão às 
empresas do sector que produzam de 
forma sustentável uma parte da sua 
electricidade. A proporção de energia 
sustentável basear-se-á no compromisso
assumido pelo Estado-Membro em função 
da revisão da Directiva XXXX/XX/CE*;
* A completar mais tarde, quando se 
souber o número final da Directiva 
relativa às energias renováveis."

Or. xm

(Aditamento do n.º 1-A (novo) ao artigo 5.º-A da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

Em muitos casos, a energia renovável é mais cara do que a energia não renovável. Haverá, 
assim , que proceder ao aditamento de uma norma vinculativa, a fim de evitar que os 
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Estados-Membros concedam subsídios em grande escala à electricidade produzida de forma 
sustentável, ao abrigo do disposto na Directiva XXXX/XX/CE (Directiva relativa às energias 
renováveis).

Alteração 212
Dominique Vlasto

Proposta de Directiva – acto modificativo
Artigo 1 – Ponto 3-B (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 5-A – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. No artigo 5.º-A, é aditado o seguinte 
parágrafo:
"1-B. As autoridades nacionais 
competentes dos Estados-Membros 
abrangidas pelo novo operador de rede de 
transporte de âmbito regional 
harmonizarão, de acordo com um 
calendário vinculativo comunicado à 
Agência, as normas relativas:
– à atribuição devidamente calendarizada 
das capacidades existentes a nível 
transfronteiriço;
– ao estabelecimento de uma única 
interface para os utilizadores das 
interligações;
– à gestão comum do mercado 
secundário;
– à criação de um sistema integrado de 
atribuição das capacidades de 
interligação distribuído ao longo de cada 
dia;
– à calibragem e à segurança."

Or. fr

(Aditamento do n.º 1-B (novo) ao artigo 5.º-A da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

O reforço da cooperação regional entre os operadores de redes de transporte ajudará a 
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harmonizar as regras aplicáveis à exploração das redes e, em especial, das interligações. Por 
isso se propõe a harmonização obrigatória das normas relativas, quer à gestão das 
interligações, quer à calibragem e segurança das redes.

Alteração 213
Eugenijus Maldeikis

Proposta de Directiva – acto modificativo
Artigo 1 – Ponto 3-B (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 5-A – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. No artigo 5.º-A, é aditado o seguinte 
parágrafo:
"1-B. A Comissão preparará medidas 
técnicas e financeiras para ajudar os 
mercados europeus da energia eléctrica a 
superarem o seu isolamento."

Or. xm

(Aditamento do n.º 1-B (novo) ao artigo 5.º-A da Directiva 2003/54/CE)

Alteração 214
Nicole Fontaine

Proposta de Directiva – acto modificativo
Artigo 1 – Ponto 3-C (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-C. É aditado o seguinte artigo:
"Artigo 5.º-B

A fim de fomentar o desenvolvimento de 
uma gestão segura e fiável dos fluxos de 
electricidade transfronteiriços, os 
operadores de rede de transporte 
implantarão, em cada uma das zonas 
geográficas definidas no n.° 3 do artigo
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2.º-H do Regulamento (CE) n.º 
1228/2003, um centro de coordenação 
que:
(i) funcionará como plataforma de 
comunicação de emergência;
(ii) realizará estudos regionais em tempo 
não real sobre situações de 
congestionamento na fronteira."

Or. en

(Aditamento do artigo 5.º-B (novo) à Directiva 2003/54/CE)

Justificação

Há que reforçar a cooperação regional entre redes, a fim de reduzir, tanto quanto possível, o 
risco da ocorrência de incidentes graves ou de cortes do abastecimento e de, assim, criar um 
mercado único da electricidade. Tal cooperação poderia ser reforçada mediante a criação de 
um centro europeu de coordenação do transporte de electricidade, responsável pelo 
tratamento das questões de segurança em caso de emergência e pelo estudo dos casos de 
congestionamento das interligações.

Alteração 215
Nicole Fontaine

Proposta de Directiva – acto modificativo
Artigo 1 – Ponto 3-D (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 5-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-D. É aditado o seguinte artigo:
Artigo 5.º-C

"As autoridades nacionais competentes 
dos Estados-Membros abrangidas pelo 
novo operador de rede de transporte de 
âmbito regional harmonizarão, de acordo 
com um calendário vinculativo 
comunicado à Agência, as normas 
relativas:
– à atribuição das capacidades 
transfronteiriças em todas as escalas de 
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tempo;
– ao estabelecimento de uma interface 
única para os utilizadores das 
interligações;
– à gestão comum do mercado 
secundário;
– à criação de um sistema integrado de 
atribuição das capacidades de 
interligação distribuído ao longo de cada 
dia;
– à calibragem e à segurança."

Or. xm

(Aditamento do artigo 5.º-C (novo) à Directiva 2003/54/CE)

Justificação

O reforço da cooperação regional entre os operadores de redes de transporte ajudará a 
harmonizar as regras aplicáveis à exploração das redes e, em especial, das interligações. Por 
isso se propõe a harmonização obrigatória das normas relativas, quer à gestão das 
interligações, quer à calibragem e segurança das redes.

Alteração 216
Dorette Corbey

Proposta de Directiva – acto modificativo
Artigo 1 – Ponto 3-E (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo introdutório

Texto da Comissão Alteração

3-E. No n.º 2 do artigo 6.º, o parágrafo 
introdutório será substituído pelo 
seguinte:
"2. Os Estados-Membros definirão os 
critérios de concessão de autorizações de 
construção de capacidades de produção 
no seu território. Esses critérios incidirão 
sobre:"

Or. xm
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(Aditamento de novos elementos ao parágrafo introdutório do n.º 2 do Artigo 6.º da 
Directiva 2003/54/CE)

Justificação

Os critérios de concessão das autorizações devem possuir natureza vinculativa.

Alteração 217
Dorette Corbey

Proposta de Directiva – acto modificativo
Artigo 1 – Ponto 3-F (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 6 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

3-F. No n.º 2 do artigo 6.º, a alínea g) será 
substituída pelo seguinte:
"g) a natureza das fontes primárias, 
devendo as autorizações para a produção 
de electricidade a partir de fontes de 
energia fósseis ser concedidas apenas a 
empresas que produzam, pelo menos, uma 
percentagem de energia sustentável 
estabelecida pelo Estado-Membro e que 
utilizem a tecnologia mais avançada para 
minimizar as emissões de CO2;"

Or. xm

(Aditamento de novos elementos ao n.º 2, alínea g), do Artigo 6.º da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

As autorizações só deverão ser concedidas a empresas que utilizem a tecnologia mais 
ecológica e que contribuam para alcançar os objectivos nacionais em matéria de energia 
sustentável.
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Alteração 218
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta de Directiva – acto modificativo
Artigo 1 – Ponto 3-G (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3-F. No artigo 6.º, o n.º 3 será substituído 
pelo seguinte:
"3. Os Estados-Membros devem 
assegurar que a produção descentralizada 
e/ou a produção distribuída beneficiem de 
procedimentos de autorização 
simplificados. Tais procedimentos de 
autorização simplificados deverão 
aplicar-se a todas as instalações com uma 
potência inferior a 50 MW e a todos os 
geradores integrados.”

Or. en

(Alteração do n.º 3 do Artigo 6.º da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

Para incentivar o desenvolvimento de fontes de energia descentralizadas, reconhecendo ao 
mesmo tempo o impacto ambiental mais reduzido das fontes de energia de menor dimensão, 
deverá desenvolver-se um conjunto acelerado de procedimentos.

Alteração 219
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta de Directiva – acto modificativo
Artigo 1 – Ponto 3-H (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-H. É aditado o seguinte artigo:
"Artigo 7.º-A

Proibição de novas capacidades que 
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emitam níveis elevados de CO2

Ao cumprirem os requisitos previstos nos 
artigos 6.º e 7.º, os Estados-Membros não 
autorizarão qualquer nova capacidade de 
produção, nos casos em que tal 
capacidade lançasse, no seu processo de 
funcionamento, emissões de CO2 para a 
atmosfera de mais de 350 gramas por 
quilovátio/hora de energia produzida."

Or. en

(Aditamento do artigo 7.º-A (novo) à Directiva 2003/54/CE)

Justificação

Um número da revista "Stern" de 2006 concluiu que o insucesso na estabilização adequada 
das concentrações de gases com efeito de estufa na atmosfera poderá conduzir a uma 
diminuição de, pelo menos, 20% do PIB mundial. Tais perdas, que resultariam em parte do 
facto de a economia comunitária estar manietada por uma infra-estrutura energética com 
elevados níveis de CO2, incluiriam impactos negativos de tomo no funcionamento do mercado 
interno. Por conseguinte, deverá imperativamente ser proibida qualquer nova capacidade de 
produção que desencadeie elevados níveis de emissões de CO2 por unidade.

Alteração 220
Fiona Hall

Proposta de Directiva – acto modificativo
Artigo 1 – Ponto 3-H (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-H. É aditado o seguinte artigo:
"Artigo 7.º-A

Proibição de novas capacidades que 
emitam níveis elevados de CO2

Ao cumprirem os requisitos previstos nos 
artigos 6.º e 7.º, os Estados-Membros não 
autorizarão qualquer nova capacidade de 
produção, nos casos em que tal 
capacidade lançasse, no seu processo de 
funcionamento, emissões de CO2 para a 
atmosfera de mais de 420 gramas por 
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quilovátio/hora de energia produzida."

Or. en

(Aditamento do artigo 7.º-A (novo) à Directiva 2003/54/CE)

Justificação

Um número da revista "Stern" de 2006 concluiu que o insucesso na estabilização adequada 
das concentrações de gases com efeito de estufa na atmosfera poderá conduzir a uma 
diminuição de, pelo menos, 20% do PIB mundial. Tais perdas incluiriam impactos negativos 
de tomo no funcionamento do mercado interno e seriam, assim, contrárias ao objectivo 
primeiro da União, tal como é definido no artigo 2.º do Tratado. Por conseguinte, deverá 
imperativamente ser proibida qualquer nova capacidade de produção que desencadeie 
elevados níveis de emissões de CO2 por unidade.

Alteração 221
Mechtild Rothe

Proposta de Directiva – acto modificativo
Artigo 1 – Ponto 3-H (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-H. É aditado o seguinte artigo:
"Artigo 7.º-A

Limites de responsabilidade de terceiros 
em caso de acidente nuclear
Os operadores de instalações de energia 
nuclear apresentarão anualmente à 
autoridade nacional competente e à 
Comissão provas de que possuem uma 
reserva mínima de 2,8 mil milhões de 
euros para cobrir os pedidos de 
ressarcimento em caso de indemnização 
por perdas e danos na sequência de 
acidente nuclear."

Or. en

(Aditamento do artigo 7.º-A (novo) à Directiva 2003/54/CE)
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Justificação

O sistema ligado à responsabilidade civil de terceiros em caso de acidente nuclear na UE 
caracteriza-se actualmente pela sobreposição de uma série de regimes e sub-regimes legais. 
A fim de melhorar o funcionamento do mercado interno e de reduzir as distorções da 
concorrência, particularmente no que diz respeito ao comércio transfronteiriço, a UE deveria 
fixar um montante mínimo de cobertura harmonizado. O montante proposto é o que já se 
aplica na Alemanha.

Alteração 222
Avril Doyle, Paul Rübig

Proposta de Directiva – acto modificativo
Artigo 1 – Ponto 3-H (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-H. É aditado o seguinte artigo:
"Artigo 7.º-A

Limites de responsabilidade do operador 
em caso de acidente nuclear grave
Uma empresa responsável pela 
exploração de uma instalação de energia 
nuclear apresentará anualmente à 
autoridade nacional competente e à 
Comissão provas de que possui uma 
apólice de seguro válida, que abranja os 
pedidos de indemnização de terceiros 
resultantes de um acidente nuclear grave 
num montante mínimo de 2500 milhões 
de euros por ocorrência."

Or. en

(Aditamento do artigo 7.º-A (novo) à Directiva 2003/54/CE)

Justificação

Actualmente, os limites de responsabilidade de terceiros variam de forma acentuada na UE. 
Na maioria dos Estados-Membros onde há instalações nucleares a funcionar, a cobertura 
mínima exigida pelas empresas é inferior a 500 milhões de euros por ocorrência. A fim de 
melhorar o funcionamento do mercado interno e de reduzir as distorções da concorrência, 
particularmente no que diz respeito ao comércio transfronteiriço, a UE deveria fixar um 
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montante mínimo de cobertura harmonizado. O montante proposto é o que já se aplica na 
Alemanha.

Alteração 223
Teresa Riera Madurell

Proposta de Directiva – acto modificativo
Artigo 1 – Ponto 3-H (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-H. É aditado o seguinte artigo:
"Artigo 7.º-A

Ao fixarem os seus modelos nacionais de 
funcionamento dos sistemas de 
transporte, os Estados-Membros poderão 
optar entre os seguintes:
a) a existência de um ou mais operadores 
de redes de transporte, tal como estipula o 
artigo 8.º, ou de um ou mais operadores 
de redes de transporte independentes, tal 
como estipula o artigo 10.º;
b) a existência de um ou mais operadores 
de redes de transporte e de um ou mais 
operadores de redes de transporte 
independentes."

Or. en

(Aditamento do artigo 7.º-A (novo) à Directiva 2003/54/CE)

Justificação

Há que deixar claro que a excepção prevista no n.º 1 do artigo 8.º não significa a criação 
automática de um operador de redes de transporte diferenciado para cada empresa 
verticalmente integrada, se tal for solicitado ao abrigo do artigo 10.º.



PE404.393v01-00 112/113 AM\713546PT.doc

PT

Alteração 224
Herbert Reul, Nicole Fontaine, Erna Hennicot-Schoepges, Nikolaos Vakalis, Angelika 
Niebler, Ján Hudacký, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Paul Rübig, Dominique 
Vlasto

Proposta de Directiva – acto modificativo
Artigo 1 – Ponto 3-H (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-H. É aditado o seguinte artigo:
"Artigo 7.º-A

A fim de assegurarem a independência 
dos operadores de rede de transporte, os 
Estados-Membros garantem que a partir 
[da data de transposição mais um ano] as 
empresas verticalmente integradas têm de 
cumprir as alíneas a) a d) do n.º 1 do 
artigo 8.º, ou o artigo 10.º, ou o disposto 
na alínea b) do artigo 8.º-A."

Or. en

(Aditamento do artigo 7.º-A (novo) à Directiva 2003/54/CE)

Justificação

A presente alteração introduz uma separação eficaz como alternativa à separação da 
propriedade dos operadores das redes de transporte. Ela assegura a separação eficaz dos 
operadores das redes de transporte, sem transgredir a propriedade e sem ocasionar a venda 
dos sistemas de transporte ou de produção de energia.

Alteração 225
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta de Directiva – acto modificativo
Artigo 1 – Ponto 3-I (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-I. É aditado o seguinte artigo:
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"Artigo 7.º-B
Responsabilidade do operador em caso de 
acidente nuclear grave
Uma empresa responsável pela 
exploração de uma instalação de energia 
nuclear apresentará anualmente à 
autoridade nacional competente provas de 
que possui capacidade financeira 
suficiente para satisfazer quaisquer 
eventuais pedidos de indemnização de 
terceiros resultantes da ocorrência de um 
acidente nuclear grave."

Or. en

(Aditamento do artigo 7.º-B (novo) à Directiva 2003/54/CE)

Justificação

Actualmente, os limites de responsabilidade de terceiros variam de forma acentuada na UE. 
A fim de harmonizar esses limites e de, por essa via, melhorar o funcionamento do mercado 
interno e reduzir as distorções da concorrência, tendo em vista, designadamente, o comércio 
transfronteiriço, a UE deverá exigir que existam adequados sistemas de compensação, de 
molde a permitir que todas as vítimas potenciais recebam as respectivas indemnizações e 
garantir uma efectiva igualdade no modo como se processa a concorrência entre os 
produtores de electricidade.
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