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Alteração 226
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2003/54/CE
Artigo 8 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros assegurarão que, a 
partir de [data de transposição mais um 
ano]:

1. A fim de assegurar a independência dos 
operadores das redes de transporte, os 
Estados-Membros assegurarão que, a partir 
de [data de transposição mais um ano], as 
empresas verticalmente integradas 
tenham de cumprir quer as seguintes 
alíneas a) a d), quer o artigo 10.º, quer as 
disposições do artigo 10.º-B:

Or. en

Justificação

A presente alteração introduz uma separação legal eficaz e efectiva como alternativa à 
separação da propriedade e ao operador de rede independente. Assegura ainda uma 
separação efectiva dos operadores de redes de transporte, sem violar a propriedade e sem 
provocar a venda nem do sistema de transmissão, nem da produção de energia. 

Alteração 227
Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2003/54/CE
Artigo 8 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros assegurarão que, a 
partir de [data de transposição mais um 
ano]:

1. A fim de assegurar a independência dos 
operadores das redes de transporte, os
Estados-Membros assegurarão que, a partir 
de [data de transposição mais um ano], as 
empresas verticalmente integradas 
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tenham de cumprir:

- quer as disposições do presente artigo, e 
dos artigos 8.º-A e 8.º-B; quer
- as disposições dos artigos 8.º-A, 8.º-B e 
8.º-B bis.
Em caso de cumprimento do disposto no 
presente artigo e nos artigos 8.º, 8.º-A e 
8.º-B, os Estados-Membros assegurarão 
que, a partir de [data de transposição 
mais um ano]:

Or. en

Justificação

A presente alteração permite aos Estados-Membros optarem por uma separação da 
propriedade ou por uma separação eficaz e efectiva. Está relacionada com a alteração ao 
artigo 28.º, em que a Comissão é instada a analisar se uma separação eficaz e efectiva é 
suficiente para obter uma concorrência efectiva e a apresentar um relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Alteração 228
Šarūnas Birutis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2003/54/CE
Artigo 8 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Cada empresa proprietária de uma rede 
de transporte aja como operador de rede de 
transporte; 

a) Cada empresa proprietária de uma rede 
de transporte aja como operador de rede de 
transporte ou disponha de um operador 
associado de redes de transporte; 

Or. en

Justificação

A directiva deverá ser suficientemente flexível para permitir soluções regionais e/ou 
provisórias pragmáticas, o que permitiria delegar a operação da rede em unidades 
transnacionais. 
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Alteração 229
Miloslav Ransdorf

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2003/54/CE
Artigo 8 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Cada empresa proprietária de uma rede 
de transporte aja como operador de rede 
de transporte; 

Suprimido

Or. en

Justificação

A supressão desta alínea do artigo 8.° implica que o operador de redes de transporte poderia 
deter não só a propriedade dos activos da rede de transporte no seu conjunto, como poderia 
não deter quaisquer activos da rede de transporte ou deter a propriedade de uma parte 
desses activos. Não obstante, e em qualquer caso, aplicar-se-iam os mesmos requisitos. 

Alteração 230
Reino Paasilinna

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2003/54/CE
Artigo 8 – n.º 1 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

b) A mesma pessoa ou as mesmas pessoas 
não sejam autorizadas:

b) A mesma pessoa ou as mesmas pessoas 
não sejam autorizadas, quer 
individualmente, quer conjuntamente:

Or. en

Alteração 231
Miloslav Ransdorf

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2003/54/CE
Artigo 8 – n.º 1 – alínea b) – subalínea i)
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Texto da Comissão Alteração

i) a directa ou indirectamente exercer 
controlo sobre uma empresa que exerça 
qualquer das actividades de produção ou 
fornecimento nem a directa ou 
indirectamente exercer controlo, deter 
interesses ou exercer direitos sobre um 
operador de rede de transporte ou uma
rede de transporte, 

i) a directa ou indirectamente exercer 
controlo sobre uma empresa que exerça 
qualquer das actividades de produção ou 
fornecimento nem a directa ou 
indirectamente exercer controlo, deter 
interesses ou exercer direitos sobre um 
operador de rede de transporte,

Or. en

Justificação

A modificação a esta alínea justifica-se pelo facto de a sua redacção não ser clara e 
suficientemente precisa, o que poderia conduzir a incertezas. 

Alteração 232
Reino Paasilinna

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2003/54/CE
Artigo 8 – n.º 1 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) a directa ou indirectamente exercer 
controlo sobre uma empresa que exerça 
qualquer das actividades de produção ou 
fornecimento nem a directa ou 
indirectamente exercer controlo, deter 
interesses ou exercer direitos sobre um 
operador de rede de transporte ou uma rede 
de transporte,

i) a directa ou indirectamente exercer 
controlo sobre uma empresa que exerça 
qualquer das actividades de produção ou 
fornecimento nem a directa ou 
indirectamente exercer controlo sobre um 
operador de rede de transporte ou uma rede 
de transporte,

Or. en
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Alteração 233
Manuel António dos Santos

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2003/54/CE
Artigo 8 – n.º 1 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) a directa ou indirectamente exercer 
controlo sobre uma empresa que exerça 
qualquer das actividades de produção ou 
fornecimento nem a directa ou 
indirectamente exercer controlo, deter 
interesses ou exercer direitos sobre um 
operador de rede de transporte ou uma rede 
de transporte,

i) a directa ou indirectamente exercer 
controlo sobre uma empresa que exerça 
qualquer das actividades de produção ou 
fornecimento nem a directa ou 
indirectamente exercer controlo ou exercer 
direitos sobre um operador de rede de 
transporte ou uma rede de transporte,

Or. en

Justificação

Entende-se que não é necessário impedir participações minoritárias, desde que não 
interfiram com o controlo da actividade. A existência de participações minoritárias não 
compromete a independência dos operadores. 

Alteração 234
Miloslav Ransdorf

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2003/54/CE
Artigo 8 – n.º 1 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) a directa ou indirectamente exercer 
controlo sobre um operador de rede de 
transporte ou uma rede de transporte nem 
a directa ou indirectamente exercer 
controlo, deter interesses ou exercer 
direitos sobre uma empresa que exerça 
qualquer das actividades de produção ou 
fornecimento;

ii) a directa ou indirectamente exercer 
controlo sobre um operador de rede de 
transporte nem a directa ou indirectamente 
exercer controlo, deter interesses ou 
exercer direitos sobre uma empresa que 
exerça qualquer das actividades de 
produção ou fornecimento;

Or. en
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Justificação

A modificação a esta alínea justifica-se pelo facto de a sua redacção não ser clara e 
suficientemente precisa, o que poderia conduzir a incertezas. 

Alteração 235
Miloslav Ransdorf

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2003/54/CE
Artigo 8 – n.º 1 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) a directa ou indirectamente exercer 
controlo sobre um operador de rede de 
transporte ou uma rede de transporte nem a 
directa ou indirectamente exercer controlo, 
deter interesses ou exercer direitos sobre 
uma empresa que exerça qualquer das 
actividades de produção ou fornecimento;

ii) a directa ou indirectamente exercer 
controlo sobre um operador de rede de 
transporte ou uma rede de transporte nem a 
directa ou indirectamente exercer controlo 
sobre uma empresa que exerça qualquer 
das actividades de produção ou 
fornecimento;

Or. en

Alteração 236
Manuel António dos Santos

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2003/54/CE
Artigo 8 – n.º 1 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) a directa ou indirectamente exercer 
controlo sobre um operador de rede de 
transporte ou uma rede de transporte nem a 
directa ou indirectamente exercer controlo, 
deter interesses ou exercer direitos sobre 
uma empresa que exerça qualquer das 
actividades de produção ou fornecimento;

ii) a directa ou indirectamente exercer 
controlo sobre um operador de rede de 
transporte ou uma rede de transporte nem a 
directa ou indirectamente exercer controlo 
ou exercer direitos sobre uma empresa que 
exerça qualquer das actividades de 
produção ou fornecimento;

Or. en
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Justificação

Entende-se que não é necessário impedir participações minoritárias, desde que não 
interfiram com o controlo da actividade. A existência de participações minoritárias não 
compromete a independência dos operadores. 

Alteração 237
Reino Paasilinna

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2003/54/CE
Artigo 8 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) A mesma pessoa ou as mesmas pessoas 
não sejam autorizadas a designar 
membros dos órgãos de administração ou 
de fiscalização ou dos órgãos que 
representam legalmente a empresa, num 
operador de rede de transporte ou numa 
rede de transporte, nem a directa ou 
indirectamente exercer controlo, deter 
interesses ou exercer direitos sobre uma 
empresa que exerça qualquer das 
actividades de produção ou fornecimento; 

Suprimido

Or. en

Alteração 238
Miloslav Ransdorf

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2003/54/CE
Artigo 8 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) A mesma pessoa ou as mesmas pessoas 
não sejam autorizadas a designar membros 
dos órgãos de administração ou de 
fiscalização ou dos órgãos que representam 
legalmente a empresa, num operador de 
rede de transporte ou numa rede de 
transporte, nem a directa ou 

c) A mesma pessoa ou as mesmas pessoas 
não sejam autorizadas a designar membros 
dos órgãos de administração ou de 
fiscalização ou dos órgãos que representam 
legalmente a empresa, num operador de 
rede de transporte, nem a directa ou 
indirectamente exercer controlo, deter 
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indirectamente exercer controlo, deter 
interesses ou exercer direitos sobre uma 
empresa que exerça qualquer das 
actividades de produção ou fornecimento; 

interesses ou exercer direitos sobre uma 
empresa que exerça qualquer das 
actividades de produção ou fornecimento; 

Or. en

Justificação

A modificação a esta alínea justifica-se pelo facto de a sua redacção não ser clara e 
suficientemente precisa, o que poderia conduzir a incertezas. 

Alteração 239
Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2003/54/CE
Artigo 8 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

"d-A) a(s) mesma(s) pessoa(s) não têm o 
direito de operar a rede de transporte 
através de um contrato de gestão, nem a 
exercer qualquer outra forma de 
influência enquanto não-proprietários, 
nem a exercer controlo, deter interesses 
ou exercer direitos, directa ou 
indirectamente, sobre uma empresa que 
desenvolva actividades de produção ou de 
fornecimento."

Or. en

Justificação

Pretende-se com a presente alteração reforçar as disposições em matéria de separação da 
propriedade.
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Alteração 240
Reino Paasilinna

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 8 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os interesses e direitos referidos na 
alínea b) do n.º 1 incluem, em particular:

2. Desde que se respeitem os requisitos 
enunciados na alínea b) do n.º 1, dois 
organismos públicos distintos podem 
controlar, por um lado, as actividades de 
produção e de fornecimento e, por outro, 
as actividades de transporte.

(a) a posse de parte do capital ou dos 
activos da empresa, ou
(b) o poder de exercer direitos de voto, ou
(c) o poder de designar membros dos 
órgãos de administração ou de 
fiscalização ou dos órgãos que 
representam legalmente a empresa, ou
(d) o direito de obter dividendos ou outras 
quotas partes dos benefícios.

Or. en

Alteração 241
Manuel António dos Santos

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

2. Os interesses e direitos referidos na 
alínea b) do n.º 1 incluem, em particular:

2. Os direitos referidos na alínea b) do n.º 1 
incluem, em particular:

(a) a posse de parte do capital ou dos 
activos da empresa, ou

(a) o poder de exercer direitos de voto, ou

(b) o poder de exercer direitos de voto, ou (b) o poder de designar membros dos 
órgãos de administração ou de fiscalização 
ou dos órgãos que representam legalmente 
a empresa.

(c) o poder de designar membros dos 
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órgãos de administração ou de fiscalização 
ou dos órgãos que representam legalmente 
a empresa, ou
(d) o direito de obter dividendos ou outras 
quotas partes dos benefícios.

Or. en

Justificação

A independência dos operadores não ficará comprometida pela propriedade de parte do 
capital ou dos activos da empresa ou pelo direito de obter dividendos ou outras quotas partes 
dos benefícios. Por outro lado, o poder de exercer direitos de voto ou de designar membros 
dos órgãos de administração ou de fiscalização ou dos órgãos que representam legalmente a 
empresa é decisivo para o controlo do operador. 

Alteração 242
Lena Ek

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2003/54/CE
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os interesses e direitos referidos na 
alínea b) do n.º 1 incluem, em particular:

2. Os direitos referidos nas alíneas b) e c)
do n.º 1 incluem, em particular:

(a) a posse de parte do capital ou dos 
activos da empresa, ou

(a) o poder de exercer direitos de voto, ou

(b) o poder de exercer direitos de voto, ou (b) o poder de designar membros dos 
órgãos de administração ou de fiscalização 
ou dos órgãos que representam legalmente 
a empresa.

(c) o poder de designar membros dos 
órgãos de administração ou de fiscalização 
ou dos órgãos que representam legalmente 
a empresa, ou

(d) o direito de obter dividendos ou outras 
quotas partes dos benefícios.

Or. en
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Alteração 243
Eugenijus Maldeikis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2003/54/CE
Artigo 8 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

"3-A. No que se refere às características 
específicas dos mercados da electricidade 
nacionais e regionais, a Comissão 
estabelecerá os critérios económicos, 
financeiros e os relativos à segurança do 
aprovisionamento, bem como outros 
critérios, em conformidade com os quais 
será levada a cabo a separação, 
obrigatória e justificada, das empresas 
verticalmente integradas.
As obrigações impostas às empresas 
verticalmente integradas em 
conformidade com a presente directiva 
deverão ser proporcionais ao objectivo 
prosseguido."

Or. lt

Alteração 244
Eugenijus Maldeikis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2003/54/CE
Artigo 8 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

"3-B. Os Estados-Membros controlarão o 
processo de separação das empresas 
verticalmente integradas e apresentarão 
um relatório à Comissão sobre os 
progressos alcançados."

Or. lt
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Alteração 245
Eugenijus Maldeikis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2003/54/CE
Artigo 8 – n.º 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

"3-C. A separação das empresas 
integradas verticalmente não deverá dar 
origem a um aumento das tarifas de 
electricidade para os consumidores nem 
ter outras consequências sociais 
negativas."

Or. xm

Alteração 246
Reino Paasilinna

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 8 – ponto 4
Directiva 2003/54/CE
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros podem permitir 
derrogações ao disposto nas alíneas b) e 
c) do n.º 1 até [data de transposição mais 
dois anos], sob condição de os operadores 
de redes de transporte não fazerem parte 
de empresas verticalmente integradas.

Suprimido

Or. en
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Alteração 247
Šarūnas Birutis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 8 – ponto 4
Directiva 2003/54/CE
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A obrigação estabelecida na alínea a) 
do n.º 1 será considerada cumprida no 
caso de diversas empresas proprietárias de 
redes de transporte que criam uma 
empresa comum que aje em diversos 
Estados-Membros como operador dessas 
redes de transporte. Nenhuma outra 
empresa pode fazer parte da empresa 
comum, a menos que tenha sido aprovada 
nos termos do artigo 10.° como operador 
de rede independente.

5. Os Estados-Membros, com respeito à 
sua obrigação de lograrem a cooperação 
regional, conforme estabelecido no artigo 
5.º, empenhar-se-ão por designar um 
operador de rede de transporte que 
abranja os vários territórios nacionais, em 
conformidade com o n.º 3 do artigo 2.º-H 
do Regulamento (CE) n.º 1228/2003. Os 
Estados-Membros tomarão as medidas 
adequadas para assegurar que este 
operador de rede de transporte respeite o 
presente artigo e o artigo 10.º-A. Os 
Estados-Membros utilizarão incentivos 
económicos para fomentar a criação de 
operadores de redes de transporte 
regionais. 

Or. en

Justificação

Para criar mercados com maiores dimensões e com uma grande liquidez impõe-se assessorar 
melhor os operadores das redes de transporte. O planeamento da rede ou a coordenação 
operacional não podem, muito provavelmente, ser harmonizados através da cooperação 
voluntária entre operadores de redes de transporte. Deverá permitir-se a criação de 
operadores de redes de transporte a nível regional e da União Europeia. A cooperação 
interregional reveste-se de importância fundamental para permitir a criação de um 
verdadeiro mercado pan-europeu.

A gestão regional do sistema deverá visar o incentivo de uma gestão regional eficaz do ponto 
de vista dos custos, facilitar o comércio transfronteiriço e a integração do mercado, bem 
como proporcionar os investimentos que melhor respondam às necessidades regionais, tendo 
em consideração os aspectos interregionais. 
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Alteração 248
Dominique Vlasto

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2003/54/CE
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A obrigação estabelecida na alínea a) 
do n.º 1 será considerada cumprida no 
caso de diversas empresas proprietárias de 
redes de transporte que criam uma 
empresa comum que age em diversos 
Estados-Membros como operador dessas 
redes de transporte. Nenhuma outra 
empresa pode fazer parte da empresa 
comum, a menos que tenha sido aprovada 
nos termos do artigo 10.º como operador 
de rede independente.

5. A fim de assegurar a cooperação 
regional tal como definida no artigo 5.º-A, 
os Estados-Membros deverão encorajar e 
apoiar toda e qualquer forma de 
colaboração e/ou cooperação entre os 
operadores das redes de transporte e as 
entidades reguladoras cujo objectivo 
consista em harmonizar as regras de 
acesso e de compensação (favorecendo a 
integração das zonas de compensação) no 
seio de e entre vários Estados-Membros 
vizinhos, em virtude do n.º 3 do artigo 
2.º-H do Regulamento (CE) n.º 
1228/2003. Esta cooperação poderá 
assumir a forma de estrutura comum 
entre os operadores da rede de transporte 
em causa, de modo a cobrir vários 
territórios vizinhos. Neste caso, os 
Estados-Membros deverão assegurar que 
a estrutura comum dos operadores da 
rede de transporte respeite os princípios 
fixados no presente artigo e no artigo 10.-
A.

Or. fr

Justificação

Embora a cooperação voluntária, a nível regional, entre operadores da rede de transporte 
tenha permitido obter resultados, é necessário definir com maior rigor um quadro para a 
exploração regional das redes. Os Estados-Membros deveriam preferir soluções nacionais a 
soluções unicamente nacionais. A possibilidade de criar um operador de rede regional, ou 
mesmo europeu, deveria ser favorecida por esta directiva, a fim de permitir a emergência de 
um verdadeiro mercado pan-europeu. 
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Alteração 249
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4 
Directiva 2003/54/CE
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A obrigação estabelecida na alínea a) do 
n.º 1 será considerada cumprida no caso de 
diversas empresas proprietárias de redes de 
transporte que criam uma empresa comum 
que aje em diversos Estados-Membros 
como operador dessas redes de transporte. 
Nenhuma outra empresa pode fazer parte 
da empresa comum, a menos que tenha 
sido aprovada nos termos do artigo 10.º 
como operador de rede independente.

5. A obrigação estabelecida na alínea a) do 
n.º 1 será considerada cumprida no caso de 
diversas empresas proprietárias de redes de 
transporte que criam uma empresa comum 
que aje em diversos Estados-Membros 
como operador dessas redes de transporte.

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, permitirá que os administradores das redes de transporte nacionais se tornem 
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 grande número de regras.

Alteração 250
Lena Ek

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4 
Directiva 2003/54/CE
Artigo 8 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

"5-A. Para efeitos de aplicação do 
presente artigo, sempre que a pessoa 
referida nas alíneas b) a d) do nº 1 for o 
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Estado-Membro ou qualquer organismo 
público, dois organismos públicos 
independentes que exerçam controlo, por 
um lado, sobre um operador de rede de 
transporte ou uma rede de transporte e, 
por outro lado, sobre uma empresa que 
exerça uma das actividades de produção 
ou fornecimento serão considerados como 
não sendo a mesma pessoa ou pessoas."

Or. en

Alteração 251
Jan Březina

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4 
Directiva 2003/54/CE
Artigo 8 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

"5-A. Para efeitos de aplicação do 
presente artigo, sempre que a pessoa 
referida nas alíneas b) a d) do nº 1 for o 
Estado-Membro ou qualquer organismo 
público, dois organismos públicos 
independentes que exerçam controlo, por 
um lado, sobre um operador de rede de 
transporte ou uma rede de transporte e, 
por outro lado, sobre uma empresa que 
exerça uma das actividades de produção 
ou fornecimento serão considerados como 
não sendo a mesma pessoa ou pessoas."

Or. en

Justificação

No considerando 12 foi proposta uma disposição semelhante. No entanto, para garantir a 
segurança jurídica é necessário incluir esta disposição no texto jurídico.
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Alteração 252
Manuel António dos Santos

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4 
Directiva 2003/54/CE
Artigo 8 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

"5-A. Sempre que o accionista de uma 
empresa referida na alínea a) do nº 1 for 
o Estado-Membro, as obrigações 
estabelecidas nas alíneas b) a c) do n.º 1 
serão consideradas cumpridas se a 
empresa que exerce uma das actividades 
de produção ou fornecimento e o 
operador de rede de transporte ou a rede 
de transporte forem entidades estatais 
juridicamente distintas e se comportarem 
de acordo com as alíneas b) e c) do n.º 1."

Or. en

Justificação

A separação das redes não implica a privatização das actividades. Deve ser dada ao sector 
público a mesma oportunidade de assegurar a produção ou o fornecimento e o transporte, 
desde que se garanta a separação das duas redes.

Alteração 253
Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4 
Directiva 2003/54/CE
Artigo 8 – n.º 6 – alíneas a) a a-C) (novo)

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros assegurarão que as 
informações comercialmente sensíveis 
referidas no artigo 12.º, na posse de um 
operador de rede de transporte que fazia 
parte de uma empresa verticalmente 
integrada, e o pessoal desse operador não 

6. Os Estados-Membros assegurarão que:
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sejam transferidos para empresas que 
exerçam qualquer uma das actividades de 
produção ou fornecimento.

a) as informações comercialmente 
sensíveis referidas no artigo 12.º, na posse 
de um operador de rede de transporte que 
fazia parte de uma empresa verticalmente 
integrada, e o pessoal desse operador não 
sejam transferidos para empresas que 
exerçam qualquer uma das actividades de 
produção ou fornecimento;
a-A) os operadores das redes de 
transporte elaborem e executem um 
programa de conformidade que enuncie 
as medidas adoptadas para garantir a 
exclusão de comportamentos 
discriminatórios e o respeito das 
obrigações de transparência; este 
programa deve definir igualmente as 
obrigações específicas dos empregados do 
operador de rede de transporte com vista à 
consecução deste objectivo; a observância 
destas obrigações é controlada de forma 
independente pelo responsável pela 
conformidade; a entidade reguladora 
pode impor sanções aos operadores de 
redes de transporte se o programa de 
conformidade não for devidamente 
aplicado;
a-B) os operadores de redes de transporte 
nomeiem uma pessoa ou um organismo 
para o desempenho da função de 
responsável pela conformidade 
encarregado de:
i) controlar a aplicação do programa de 
conformidade;
ii) redigir um relatório anual sobre a 
conformidade e apresentá-lo à entidade 
reguladora;
iii) formular recomendações sobre o 
programa de conformidade e a sua 
aplicação;
a-C) a independência do responsável pela 
conformidade seja garantida, 
nomeadamente, pelos termos do seu 
contrato, e o responsável pela 
conformidade tenha acesso a todos os 
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livros, registos e instalações do operador 
da rede de transporte, bem como a todas 
as informações necessárias para o 
correcto desempenho das suas funções.

Or. en

Justificação

A presente alteração tem por objectivo reforçar as disposições relativas à separação da 
propriedade.

Alteração 254
Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4 
Directiva 2003/54/CE
Artigo 8 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

"6-A. Os Estados-Membros assegurarão 
que o operador da rede de transporte e os 
seus accionistas se abstenham de 
desenvolver actividades que 
comprometam a sua capacidade 
financeira para cumprir as obrigações 
que lhes incumbem, apesar de uma 
exploração da rede eficaz (controlo 
financeiro)."

Or. en

Justificação

 A presente alteração tem por objectivo reforçar as disposições relativas à separação da 
propriedade.
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Alteração 255
Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4 
Directiva 2003/54/CE
Artigo 8 – n.º 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

"6-B. A Comissão pode adoptar 
orientações tendentes a assegurar o 
cumprimento integral e efectivo do 
disposto nas alíneas b) e c) do n.º 6 por 
parte do operador da rede de transporte. 
Esta medida, que tem por objectivo alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, nomeadamente completando-a, 
deve ser adoptada em conformidade com 
o procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do 
artigo 27.º-B."

Or. en

Justificação

 A Comissão deve ter a possibilidade de adoptar orientações tendentes a assegurar o 
cumprimento das obrigações estabelecidas no n.º 6 (novo) do artigo 8.º.

Alteração 256
Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 – parte introdutória
Directiva 2003/54/CE

Texto da Comissão Alteração

(5) São aditados os artigos 8.º-A e 8.º-B, 
com a seguinte redacção:

(5) São aditados os artigos 8.º-A, 8.º-B e 
8.º-C, com a seguinte redacção:

Or. en
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Alteração 257
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2003/54/CE
Artigo 8-A

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-A Suprimido
Controlo sobre os proprietários das redes 
de transporte e os operadores das redes de 
transporte
1. Sem prejuízo das obrigações 
internacionais da Comunidade, as redes 
de transporte e os operadores das redes de 
transporte não serão sujeitos a controlo 
por pessoas de países terceiros.
2. Os acordos celebrados com um ou 
vários países terceiros com os quais a 
Comunidade seja parte podem permitir 
derrogação ao disposto no n.º 1.

Or. en

Justificação

Em relação à separação da propriedade e ao modelo de operadores de rede independentes, 
são necessários mecanismos que impeçam o investimento por parte de empresas integradas 
de países terceiros, para que também as empresas de países terceiros fiquem sujeitas à 
separação da propriedade e ao modelo de operadores de rede independentes. Uma vez que a 
separação da propriedade e o modelo de operadores de rede independentes devem deixar de 
ser as únicas opções, tais mecanismos tornam-se desnecessários.

Alteração 258
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2003/54/CE
Artigo 8-A
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-A Suprimido
Controlo sobre os proprietários das redes 
de transporte e os operadores das redes de 
transporte
1. Sem prejuízo das obrigações 
internacionais da Comunidade, as redes 
de transporte e os operadores das redes de 
transporte não serão sujeitos a controlo 
por pessoas de países terceiros.
2. Os acordos celebrados com um ou 
vários países terceiros com os quais a 
Comunidade seja parte podem permitir 
derrogação ao disposto no n.º 1.

Or. de

Justificação

A afluxo de capitais sob a forma de investimentos directos é desejável sob o ponto de vista 
económico e reforça as economias da UE. A denominada cláusula do país terceiro, destinada 
a proteger os operadores das redes de transporte europeus de aquisições directas por parte 
de empresas de países terceiros, é proteccionista, juridicamente controversa e de difícil 
aplicação. 

Alteração 259
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2003/54/CE
Artigo 8-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os acordos celebrados com um ou vários 
países terceiros com os quais a 
Comunidade seja parte podem permitir 
derrogação ao disposto no n.º 1.

2. Os acordos, baseados na Carta 
Europeia da Energia, celebrados com um 
ou vários países terceiros com os quais a 
Comunidade seja parte podem permitir 
derrogação ao disposto no n.º 1.

Or. en
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Alteração 260
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2003/54/CE
Artigo 8-B

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-B Suprimido

Designação e certificação dos 
operadores das redes de transporte

1. As empresas proprietárias de redes de 
transporte e certificadas pelas entidades 
reguladoras nacionais como cumprindo o 
disposto no n.º 1 do artigo 8.º e no artigo 
8.º-A, segundo o procedimento de 
certificação infra, serão aprovadas e 
designadas pelos Estados-Membros como 
operadores de redes de transporte. A 
designação de operadores de redes de 
transporte será notificada à Comissão 
Europeia e publicada no Jornal Oficial da 
União Europeia.

2. Sem prejuízo das obrigações 
internacionais da Comunidade, a 
certificação será recusada se for pedida 
por um proprietário ou operador de rede 
de transporte sujeito ao controlo de uma 
pessoa ou pessoas de países terceiros, em 
conformidade com o artigo 8.º-A, a menos 
que esse proprietário ou operador de rede 
de transporte demonstre a impossibilidade 
de a entidade em causa ser directa ou 
indirectamente influenciada, em violação 
do n.º 1 do artigo 8.º, por qualquer 
operador com actividade na produção ou 
fornecimento de gás ou electricidade ou 
por um país terceiro.

3. Os operadores das redes de transporte 
notificarão à entidade reguladora 
quaisquer transacções previstas que 
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possam exigir a reapreciação da sua 
conformidade com o disposto no n.º 1 do 
artigo 8.º ou no artigo 8.º-A.

4. As entidades reguladoras fiscalizarão o 
cumprimento contínuo do disposto no n.º 
1 do artigo 8.º e no artigo 8.º-A por parte 
dos operadores das redes de transporte. 
Darão início a um processo de 
certificação para assegurar tal 
cumprimento:

a) mediante notificação por parte do 
operador de rede de transporte, nos 
termos do n.º 3; 

b) por sua própria iniciativa, se tiverem 
conhecimento de que uma mudança 
prevista nos direitos ou na influência 
sobre os proprietários ou os operadores 
das redes de transporte pode levar à 
infracção do disposto no n.º 1 do artigo 8.º 
ou no artigo 8.º-A ou tiverem razões para 
crer que tal infracção ocorreu; ou

c) mediante pedido fundamentado da 
Comissão.

5. As entidades reguladoras adoptarão 
uma decisão sobre a certificação de um 
operador de rede de transporte no prazo 
de quatro meses a contar da data da 
notificação pelo operador ou da data do 
pedido da Comissão. Terminado este 
prazo, a certificação será considerada 
concedida. A decisão, expressa ou tácita, 
da entidade reguladora só entrará em 
vigor depois de concluído o procedimento 
estabelecido nos n.os 6 a 9 e se a Comissão 
não levantar objecções.

6. A decisão, expressa ou tácita, sobre a 
certificação de um operador de rede de 
transporte será imediatamente notificada 
à Comissão pela entidade reguladora, 
juntamente com toda a informação 
relevante a ela associada.

7. A Comissão procederá à análise da 
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notificação logo após a sua recepção. No 
prazo de dois meses após a recepção de 
uma notificação, a Comissão decidirá dar 
início ao procedimento se constatar que a 
decisão da entidade reguladora levanta 
dúvidas sérias quanto à sua 
compatibilidade com o disposto no n.º 1 
do artigo 8.º, no artigo 8.º-A ou no n.º 2 
do artigo 8.º-B. Em tal caso, convidará a 
entidade reguladora e o operador em 
causa a apresentarem as suas 
observações. Se a Comissão pretender 
obter informações complementares, o 
prazo de dois meses pode ser prorrogado 
por mais dois meses, com início no dia 
seguinte ao da recepção da informação 
completa.

8. Se decidir dar início ao procedimento, a 
Comissão, num prazo não superior a 
quatro meses a contar da data dessa 
decisão, emitirá uma decisão final:

a) de não levantar objecções contra a 
decisão da entidade reguladora; ou

b) de exigir que a entidade reguladora em 
causa altere ou retire a sua decisão caso a 
Comissão considere que não foi cumprido 
o disposto no n.º 1 do artigo 8.º, no artigo 
8.º-A ou no n.º 2 do artigo 8.º-B. 

9. Considera-se que a Comissão não 
levanta objecções contra a decisão da 
entidade reguladora se não decidir dar 
início ao procedimento ou não tomar 
nenhuma decisão final nos prazos 
estabelecidos, respectivamente, nos n.os 7 
e 8.

10. A entidade reguladora cumprirá a 
decisão da Comissão de alterar ou retirar 
a decisão de certificação no prazo de 
quatro semanas e informará a Comissão 
em conformidade.

11. As entidades reguladoras e a 
Comissão podem pedir aos operadores de 
redes de transporte e às empresas que 
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exercem actividades de produção ou de 
fornecimento qualquer informação com 
relevância para o cumprimento das suas 
funções ao abrigo do presente artigo.

12. As entidades reguladoras e a 
Comissão devem preservar a 
confidencialidade das informações 
comercialmente sensíveis.

13. A Comissão adoptará orientações 
circunstanciadas para o procedimento 
com vista à aplicação dos n.os 6 a 9. Estas 
medidas, que têm por objectivo alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, complementando-a, serão 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo, referido no n.º 3 do artigo 
27.º-B.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão de aplicação de um procedimento de certificação aos operadores de 
redes de transporte com propriedade separada e aos operadores de rede independentes é 
demasiado onerosa e burocrática. É igualmente possível assegurar a devida aplicação das 
regras de separação mediante o controlo e a supervisão contínuos dos operadores das redes 
de transporte por parte das entidades reguladoras.

Alteração 261
Lena Ek

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2003/54/CE
Artigo 8-B – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A decisão, expressa ou tácita, sobre a 
certificação de um operador de rede de 
transporte será imediatamente notificada à 
Comissão pela entidade reguladora, 
juntamente com toda a informação 

6. A decisão, expressa ou tácita, sobre a 
certificação de um operador de rede de 
transporte será imediatamente notificada à 
Comissão pela entidade reguladora, 
juntamente com toda a informação 



AM\713548PT.doc 29/109 PE404.394v01-00

PT

relevante a ela associada. relevante a ela associada. A Comissão 
deliberará em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo x do 
Regulamento (CE) n.º 1228/2003.

Or. en

Alteração 262
Lena Ek

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2003/54/CE
Artigo 8-B – n.ºs 7 a 10

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão procederá à análise da 
notificação logo após a sua recepção. No 
prazo de dois meses após a recepção de 
uma notificação, a Comissão decidirá dar 
início ao procedimento se constatar que a 
decisão da entidade reguladora levanta 
dúvidas sérias quanto à sua 
compatibilidade com o disposto no n.º 1 
do artigo 8.º, no artigo 8.º-A ou no n.º 2 
do artigo 8.º-B. Em tal caso, convidará a 
entidade reguladora e o operador em 
causa a apresentarem as suas 
observações. Se a Comissão pretender 
obter informações complementares, o 
prazo de dois meses pode ser prorrogado 
por mais dois meses, com início no dia 
seguinte ao da recepção da informação 
completa.

Suprimido

8. Se decidir dar início ao procedimento, a 
Comissão, num prazo não superior a 
quatro meses a contar da data dessa 
decisão, emitirá uma decisão final: 
a) de não levantar objecções contra a 
decisão da entidade reguladora; ou
b) de exigir que a entidade reguladora em 
causa altere ou retire a sua decisão caso a 
Comissão considere que não foi cumprido 
o disposto no n.º 1 do artigo 8.º, no artigo 
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8.º-A ou no n.º 2 do artigo 8.º-B.
9. Considera-se que a Comissão não 
levanta objecções contra a decisão da 
entidade reguladora se não decidir dar 
início ao procedimento ou não tomar 
nenhuma decisão final nos prazos 
estabelecidos, respectivamente, nos n.os 7 
e 8.
10. A entidade reguladora cumprirá a 
decisão da Comissão de alterar ou retirar 
a decisão de certificação no prazo de 
quatro semanas e informará a Comissão 
em conformidade.

Or. en

Justificação

Propõe-se que, por razões jurídicas, pelo menos os n.ºs 7 a 10 e 13 sejam transferidos para o 
Regulamento (CE) n.º 1228/2003. Os n.ºs 11 e 12 devem figurar tanto na Directiva como no 
Regulamento.

Alteração 263
Lena Ek

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2003/54/CE
Artigo 8-B – n.º 13

13. A Comissão adoptará orientações 
circunstanciadas para o procedimento 
com vista à aplicação dos n.os 6 a 9. Estas 
medidas, que têm por objectivo alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, complementando-a, serão 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo, referido no n.º 3 do artigo 
27.º-B.

Suprimido

Or. en
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Justificação

Propõe-se que, por razões jurídicas, pelo menos os n.ºs 7 a 10 e 13 sejam transferidos para o 
Regulamento (CE) n.º 1228/2003. Os n.ºs 11 e 12 devem figurar tanto na Directiva como no 
Regulamento.

Alteração 264
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2003/54/CE
Artigo 8-B – n.º 13

Texto da Comissão Alteração

13. A Comissão adoptará orientações 
circunstanciadas para o procedimento 
com vista à aplicação dos n.os 6 a 9. Estas 
medidas, que têm por objectivo alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, complementando-a, serão 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo, referido no n.º 3 do artigo 
27.º-B.

Suprimido

Or. de

Justificação

As regras, incluindo as regras processuais, relativas à designação dos operadores das redes 
de transporte afectam os direitos de propriedade e constituem uma intervenção nas estruturas 
económicas e jurídicas dos Estados-Membros. É óbvio que o que está aqui em causa não é 
uma questão não essencial.  

Alteração 265
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2003/54/CE
Artigo 8-B – n.º 13
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Texto da Comissão Alteração

13. A Comissão adoptará orientações 
circunstanciadas para o procedimento 
com vista à aplicação dos n.os 6 a 9. Estas 
medidas, que têm por objectivo alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, complementando-a, serão 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo, referido no n.º 3 do artigo 
27.º-B.

Suprimido

Or. en

Justificação

Supressão do procedimento de comitologia.

Alteração 266
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2003/54/CE
Artigo 8-B – n.º 13

Texto da Comissão Alteração

13. A Comissão adoptará orientações 
circunstanciadas para o procedimento 
com vista à aplicação dos n.os 6 a 9. Estas 
medidas, que têm por objectivo alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, complementando-a, serão 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo, referido no n.º 3 do artigo 
27.º-B.

Suprimido

Or. de
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Justificação

A designação e a certificação dos operadores das redes de transporte constituem uma parte 
fundamental da directiva, devendo ser essenciais para o quadro regulamentar da directiva a 
determinar pelos próprios Estados-Membros.  A comitologia, que é um processo pouco 
transparente, não é o instrumento certo neste caso.

Alteração 267
Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5-A (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 8-B-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(5-A) É aditado o seguinte artigo:
"Artigo 8.º-B-A

I. Separação efectiva e eficaz das redes de 
transporte
1. Os operadores das redes de transporte 
disporão de todos os recursos humanos, 
materiais e financeiros da empresa 
verticalmente integrada necessários à 
actividade regular de transporte de 
electricidade, em particular:
a) os operadores das redes de transporte 
disporão dos activos necessários para 
assegurar a actividade regular de 
transporte de electricidade; 
b) os operadores das redes de transporte 
empregarão o pessoal necessário para 
assegurar a actividade regular de 
transporte de electricidade;
c) a locação de pessoal e a prestação de 
serviços de e para qualquer ramo de 
produção ou de fornecimento da empresa 
verticalmente integrada limitar-se-ão às 
situações em que não haja risco de 
discriminação e serão submetidas à 
aprovação das entidades reguladoras 
nacionais, a fim de evitar problemas de 
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concorrência e conflitos de interesses;
d) os recursos adequados destinados a 
financiar futuros projectos de 
investimento serão disponibilizados em 
tempo útil.
2. As actividades consideradas necessárias 
para a actividade regular de transporte de 
electricidade referida no n.º 1 incluirão, 
no mínimo: 
- a representação do operador da rede de 
transporte, bem como contactos com 
terceiros e entidades reguladoras;
- a concessão e a gestão do acesso de 
terceiros à rede;
- a cobrança de taxas de acesso;

- as receitas associadas ao 
congestionamento e aos pagamentos 
efectuados a título do mecanismo de 
compensação entre operadores de redes 
de transporte, em conformidade com o 
artigo 3.º do Regulamento (CE) n.º 
1228/2003;
- a exploração, a manutenção e o 
desenvolvimento da rede de transporte;
- o planeamento do investimento, de 
molde a assegurar a capacidade a longo 
prazo da rede para atender pedidos 
razoáveis de transporte de electricidade e 
garantir a segurança do 
aprovisionamento;
- serviços jurídicos;

- serviços de contabilidade e de 
tecnologias de informação.
3. Os operadores das redes de transporte 
terão a sua própria identidade social, 
totalmente diferente da identidade da 
empresa verticalmente integrada, com 
imagem de marca, actividades de 
comunicação e instalações distintas.
4. As contas dos operadores das redes de 
transporte serão verificadas por um 
revisor de contas distinto daquele que 
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verifica as contas da empresa 
verticalmente integrada e de todas as 
respectivas empresas afiliadas. 
II. Independência dos gestores, do 
director-geral e do órgão de direcção do 
operador de rede de transporte
5. As decisões relativas à nomeação e à 
cessação antecipada do cargo de 
director-geral ou de membro do órgão de 
direcção do operador da rede de 
transporte, bem como à celebração do 
respectivo contrato de trabalho e à sua 
rescisão, serão notificadas à entidade 
reguladora nacional ou a qualquer outra 
autoridade nacional competente. Estas 
decisões e acordos só produzirão efeitos 
se, no prazo de três semanas após a 
notificação, a entidade reguladora ou 
qualquer outra autoridade nacional 
competente não tiver exercido o seu 
direito de veto. O veto poderá ser expresso 
em relação à nomeação e à celebração de 
um contrato que suscite sérias dúvidas 
quanto à independência profissional do 
director-geral ou do membro do órgão de 
direcção designado; em caso de cessação 
antecipada do cargo, o veto poderá ser 
utilizado se existirem sérias dúvidas 
quanto à justificação dessa cessação.
6. O director-geral e o membro do órgão 
de direcção do operador de rede de 
transporte terão o direito de interpor 
recurso perante a entidade reguladora 
nacional ou qualquer outra autoridade 
nacional competente, ou perante um 
tribunal, contra a cessação antecipada do 
seu cargo.
7. Após a cessação do cargo junto do 
operador da rede de transporte, os antigos 
directores-gerais e membros do órgão de 
direcção não poderão exercer funções em 
qualquer ramo de produção ou de 
fornecimento da empresa verticalmente 
integrada durante um período mínimo de 
três anos.
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8. O director-geral e os membros do órgão 
de direcção não poderão deter interesses 
numa sociedade da empresa verticalmente 
integrada, ou receber qualquer 
compensação dessa sociedade, que não 
seja o operador da rede de transporte. A 
remuneração do director-geral e dos 
membros do órgão de direcção não deverá 
estar subordinada às actividades da 
empresa verticalmente integrada que não 
sejam as do operador da rede de 
transporte.
9. O director-geral e os membros do órgão 
de direcção do operador da rede de 
transporte não assumirão qualquer 
responsabilidade, directa ou indirecta, 
pela exploração diária de outro ramo da 
empresa verticalmente integrada.
10. Sem prejuízo das disposições do 
presente artigo, o operador da rede de 
transporte disporá de poder de decisão 
efectivo e independente da empresa de 
electricidade integrada no que respeita 
aos activos necessários para explorar, 
manter ou desenvolver a rede. Isto não 
impede que exista um mecanismo de 
coordenação adequado para assegurar a 
protecção dos direitos de supervisão 
económica e de gestão da empresa-mãe, 
regulados indirectamente, nos termos do 
artigo 22.º-C, no que se refere à 
rentabilidade de uma sua filial. Tal deverá 
permitir, em particular, que a 
empresa-mãe aprove o plano financeiro 
anual, ou um instrumento equivalente, do 
operador de rede de transporte e 
estabeleça limites globais para os níveis 
de endividamento da sua filial. Se o plano 
financeiro anual, ou qualquer plano 
financeiro equivalente, não for aprovado 
ou modificado pela empresa-mãe, o caso 
será enviado, para decisão, à entidade 
reguladora. A empresa-mãe não será 
autorizada a dar instruções relativamente 
à exploração diária, nem relativamente às 
decisões específicas sobre a construção ou 
o melhoramento das linhas de transporte 
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que não excedam os termos do plano 
financeiro aprovado ou de qualquer 
instrumento equivalente.
11. Os presidentes do conselho de 
fiscalização ou da direcção do operador 
da rede de transporte não poderão exercer 
funções em qualquer ramo de produção 
ou de fornecimento da empresa 
verticalmente integrada.
12. Os conselhos de fiscalização e as 
direcções do operador da rede de 
transporte serão compostos por membros 
independentes, nomeados para um 
mandato de cinco anos, no mínimo. A sua 
nomeação será notificada à entidade 
reguladora nacional ou a qualquer outra 
autoridade nacional competente e produz 
efeitos vinculativos nas condições 
estabelecidas no n.º 5.
13. Para efeitos do disposto no n.º 12, um 
membro do conselho de fiscalização ou da 
direcção de um operador da rede de 
transporte deverá ser considerado 
independente se não tiver quaisquer 
relações comerciais ou outras com a 
empresa verticalmente integrada, com os 
accionistas que detêm o controlo ou com 
os órgãos de gestão de qualquer um deles 
que possam originar um conflito de 
interesses, em particular:
a) se não tiver sido empregado de 
qualquer ramo de produção ou de 
fornecimento da empresa verticalmente 
integrada nos cinco anos que precederam 
a sua nomeação para membro do 
conselho de fiscalização ou da direcção;
b) se não detiver interesses na empresa 
verticalmente integrada nem recebe 
qualquer compensação da mesma ou de 
uma empresa afiliada, com excepção do 
operador da rede de transporte;
c) se não tiver quaisquer relações 
comerciais significativas com qualquer 
ramo de produção ou de fornecimento de 
electricidade da empresa verticalmente 
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integrada durante a sua designação para 
membro do conselho de fiscalização ou da 
direcção;
d) se não for membro do órgão de 
direcção de uma sociedade em que a 
empresa verticalmente integrada nomeia 
membros do conselho de fiscalização ou 
da direcção.
14. Os Estados-Membros assegurarão a 
elaboração e a implementação, por parte 
dos operadores das redes de transporte, de 
um programa de conformidade que 
enuncie as medidas adoptadas para 
garantir a exclusão de comportamentos 
discriminatórios. O programa definirá 
igualmente as obrigações específicas dos 
empregados com vista à consecução deste 
objectivo. O programa será submetido à 
aprovação da entidade reguladora 
nacional ou de qualquer outra autoridade 
nacional competente. A observância do 
programa será controlada de forma 
independente pelo responsável pela 
conformidade. A entidade reguladora 
poderá impor sanções ao operador da 
rede de transporte se o programa de 
conformidade não for devidamente 
aplicado.
15. O director-geral ou o órgão de 
direcção do operador da rede de 
transporte nomearão uma pessoa ou um 
organismo para o desempenho da função 
de responsável pela conformidade 
encarregado de:
a) controlar a aplicação do programa de 
conformidade;
b) redigir um relatório anual que enuncie 
as medidas adoptadas para garantir a 
aplicação do programa de conformidade e 
apresentá-lo à entidade reguladora 
nacional;
c) formular recomendações sobre o 
programa de conformidade e a sua 
aplicação.
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16. A independência do responsável pela 
conformidade será garantida, 
nomeadamente, pelos termos do seu 
contrato.
17. O responsável pela conformidade 
poderá ser ouvido regularmente pelo 
conselho de fiscalização ou pela direcção 
do operador da rede de transporte e da 
empresa verticalmente integrada e pelas 
entidades reguladoras nacionais.
18. O responsável pela conformidade 
participará em todas as reuniões do 
conselho de fiscalização ou da direcção 
do operador da rede de transporte em que 
sejam abordadas as seguintes questões:
a) condições de acesso e ligação à rede, 
incluindo a cobrança das taxas de acesso, 
das receitas associadas ao 
congestionamento e dos pagamentos 
efectuados a título do mecanismo de 
compensação entre operadores de redes 
de transporte em conformidade com o 
artigo 3.º do Regulamento (CE) n.º 
1228/2003;
b) acções empreendidas para a 
exploração, a manutenção e o 
desenvolvimento da rede de transporte, 
incluindo os investimentos de interligação 
e de ligação;
c) regras de compensação, incluindo 
regras para a energia de reserva;
d) compras de produtos energéticos para 
compensar as perdas de energia.
19. Nestas reuniões, o responsável pela 
conformidade evitará que as informações 
relativas às actividades de produção ou 
fornecimento que possam ser 
comercialmente sensíveis sejam 
comunicadas de forma discriminatória ao 
conselho de fiscalização ou à direcção.
20. O responsável pela conformidade terá 
acesso a todos os livros, registos e 
instalações do operador da rede de 
transporte, bem como a todas as 
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informações necessárias para o correcto 
desempenho das suas funções.
21. O responsável pela conformidade será 
nomeado ou destituído pelo director-geral 
ou pelo órgão de direcção após aprovação 
prévia da entidade reguladora nacional.
22. Pelo menos de dois em dois anos, os 
operadores das redes de transporte 
elaborarão um plano decenal de 
desenvolvimento da rede. Deverão definir 
medidas eficazes para garantir a 
adequação da rede e a segurança do 
aprovisionamento.
23. O plano decenal de desenvolvimento 
da rede deverá, nomeadamente:
a) informar os participantes no mercado 
sobre as principais infra-estruturas de 
transporte que deverão ser 
preferencialmente construídas nos 
próximos dez anos;
b) incluir todos os investimentos já 
acordados e indicar os novos 
investimentos que deverão ser objecto de 
uma decisão de execução nos três anos 
seguintes.
24. A fim de elaborar este plano decenal 
de desenvolvimento da rede, cada 
operador da rede de transporte deverá 
formular uma hipótese razoável sobre a 
evolução da produção, do consumo e das 
trocas com outros países, e ter em conta 
os planos de investimento já existentes a 
nível regional e europeu. O operador da 
rede de transporte apresentará o projecto 
de plano à entidade reguladora nacional 
em tempo útil.
25. A entidade reguladora nacional 
consultará todos os utilizadores da rede 
pertinentes, com base nesse projecto, de 
forma aberta e transparente, e poderá 
publicar o resultado da consulta, em 
particular no que se refere às eventuais 
necessidades de investimento.
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26. A entidade reguladora nacional 
verificará se o projecto de plano decenal 
de desenvolvimento da rede cobre todas as 
necessidades de investimento identificadas 
na consulta. Esta entidade poderá obrigar 
o operador da rede de transporte a alterar 
o seu projecto.
27. Se o operador da rede de transporte se 
recusar a efectuar um dos investimentos 
enumerados no plano decenal de 
desenvolvimento da rede que devem ser 
realizados nos próximos três anos, os 
Estados-Membros providenciarão para 
que a entidade reguladora nacional ou 
qualquer outra autoridade nacional 
competente possa tomar uma das medidas 
seguintes:
a) exigir por todos os meios legais que o 
operador da rede de transporte cumpra as 
suas obrigações de investimento, 
utilizando para o efeito as suas 
capacidades financeiras;
b) convidar investidores independentes a 
apresentar propostas para os 
investimentos necessários numa rede de 
transporte e, para tal, obrigar o operador 
da rede de transporte a:
- aceitar o financiamento por terceiros;

- aceitar trabalhos de construção por 
terceiros e a aquisição de novos activos;
- explorar os novos activos em causa.

Os regimes de financiamento pertinentes 
serão submetidos à aprovação da entidade 
reguladora nacional ou de qualquer outra 
autoridade nacional competente. Em 
ambos os casos, o regulamento tarifário 
permitirá a cobrança de receitas que 
cubram os custos destes investimentos.
28. A autoridade nacional competente 
controlará e avaliará a execução do plano 
de investimentos.
29. Os operadores das redes de transporte 
deverão criar e publicar procedimentos 
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transparentes e eficazes para a ligação 
não discriminatória de novas centrais 
eléctricas à rede. Tais procedimentos 
serão submetidos à aprovação das 
entidades reguladoras nacionais ou de 
qualquer outra autoridade nacional 
competente.
30. Os operadores das redes de transporte 
não terão o direito de recusar a ligação de 
uma nova central eléctrica alegando uma 
eventual limitação futura das capacidades 
da rede, nomeadamente devido ao 
congestionamento de partes distantes da 
rede de transporte. O operador da rede de 
transporte deverá fornecer as informações 
necessárias.

31. Os operadores das redes de 
transporte não terão o direito de recusar 
um novo ponto de ligação pelo simples 
facto de este implicar custos adicionais 
decorrentes da necessidade de aumentar 
a capacidade dos elementos da rede que 
estão próximas do ponto de ligação."

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros que não aplicaram a separação da propriedade têm a oportunidade de 
prosseguir a liberalização dos seus mercados sem terem de recorrer a este sistema.

Alteração 268
Nicole Fontaine

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5-A (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 8-B-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(5-A) É aditado o seguinte artigo:
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"Artigo 8.º-B-A
Separação efectiva e eficaz das redes de 

transporte
I. Activos, equipamento, pessoal e 

identidade

1. Os operadores das redes de transporte 
disporão de todos os recursos humanos, 
materiais e financeiros da empresa 
verticalmente integrada necessários à 
actividade regular de transporte de 
electricidade, em particular: 
a) os operadores das redes de transporte 
disporão dos activos necessários para 
assegurar a actividade regular de 
transporte de electricidade;  
b) os operadores das redes de transporte 
empregarão o pessoal necessário para 
assegurar a actividade regular de 
transporte de electricidade;
c) a locação de pessoal e a prestação de 
serviços de e para qualquer ramo de 
produção ou de fornecimento da empresa 
verticalmente integrada limitar-se-ão às 
situações em que não haja risco de 
discriminação e serão submetidas à 
aprovação da entidade reguladora 
nacional, a fim de evitar problemas de 
concorrência e conflitos de interesses;
d) os recursos adequados destinados a 
financiar futuros projectos de 
investimento serão disponibilizados em 
tempo útil.
2. As actividades consideradas necessárias 
para a actividade regular de transporte de 
electricidade referida no n.º 1 incluirão, 
no mínimo: 
- a representação do operador da rede de 
transporte, bem como contactos com 
terceiros e entidades reguladoras 
nacionais;
- a concessão e a gestão do acesso de 
terceiros à rede;
- a cobrança das taxas de acesso, das 
receitas associadas ao congestionamento 
e dos pagamentos efectuados a título do 
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mecanismo de compensação entre 
operadores de redes de transporte em 
conformidade com o artigo 3.º do 
Regulamento (CE) n.º 1228/2003;
- a exploração, a manutenção e o 
desenvolvimento da rede de transporte;
- o planeamento do investimento, de 
molde a assegurar a capacidade a longo 
prazo da rede para dar resposta a uma 
procura razoável e garantir a segurança 
do aprovisionamento;
- serviços jurídicos;

- serviços de contabilidade e de 
tecnologias de informação.
3. Os operadores das redes de transporte 
terão a forma jurídica de sociedade por 
acções.
4. Os operadores das redes de transporte 
terão a sua própria identidade social, 
totalmente diferente da identidade da 
empresa verticalmente integrada, com 
imagem de marca, actividades de 
comunicação e instalações distintas.
5. As contas dos operadores das redes de 
transporte serão verificadas por um 
revisor de contas distinto daquele que 
verifica as contas da empresa 
verticalmente integrada e de todas as 
respectivas empresas afiliadas. 
II. Independência dos gestores, do 
director-geral e do órgão de direcção do 
operador da rede de transporte 
6. As decisões relativas à nomeação e à 
cessação antecipada do cargo de 
director-geral ou de membro do órgão de 
direcção do operador da rede de 
transporte, bem como à celebração do 
respectivo contrato de trabalho e à sua 
rescisão, serão notificadas à entidade 
reguladora nacional ou a qualquer outra 
autoridade nacional competente. Estas 
decisões e acordos só produzirão efeitos 
se, no prazo de três semanas após a 
notificação, a entidade reguladora ou 
qualquer outra autoridade nacional 
competente não tiver exercido o seu 
direito de veto. O veto poderá ser expresso 
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se a nomeação e a celebração de um 
contrato suscitarem sérias dúvidas quanto 
à independência profissional do 
director-geral ou do membro do órgão de 
direcção designado; em caso de cessação 
antecipada do cargo e do respectivo 
contrato, o direito veto poderá ser 
utilizado pela entidade reguladora 
nacional ou por qualquer outra 
autoridade nacional competente se 
existirem sérias dúvidas quanto ao 
fundamento e à justificação dessa 
cessação.
7. O director-geral e o membro do órgão 
de direcção do operador de rede de 
transporte terão o direito de interpor 
recurso perante a entidade reguladora 
nacional ou qualquer outra autoridade 
nacional competente, ou perante um 
tribunal, em caso de cessação antecipada 
do seu cargo. 

8. Após a cessação do cargo junto do 
operador da rede de transporte, o 
director-geral e os membros do órgão de 
direcção não poderão exercer funções em 
qualquer ramo de produção ou de 
fornecimento da empresa verticalmente 
integrada durante um período mínimo de 
três anos. 

9. O director-geral e os membros do órgão 
de direcção não poderão deter interesses 
ou receber qualquer compensação de 
outra sociedade da empresa verticalmente 
integrada que não o operador da rede de 
transporte. A remuneração do 
director-geral e dos membros do órgão de 
direcção não estará subordinada às 
actividades da empresa verticalmente 
integrada que não sejam as do operador 
da rede de transporte. 

10. O director-geral e os membros do 
órgão de direcção do operador da rede de 
transporte não assumirão qualquer 
responsabilidade, directa ou indirecta, 
pela exploração diária de outro ramo da 
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empresa verticalmente integrada.

11. Sem prejuízo do atrás disposto, o 
operador da rede de transporte disporá de 
poder de decisão efectivo e independente 
da empresa de electricidade integrada no 
que respeita aos activos necessários para 
explorar, manter ou desenvolver a rede. 
Esta regra não obsta à instauração de 
mecanismos de coordenação adequados 
que visem assegurar a protecção dos 
direitos económicos e de gestão 
relativamente ao controlo da 
rentabilidade dos activos, indirectamente 
regulamentados em conformidade com o 
artigo 22.º- C, que a sociedade-mãe detém 
numa filial. Tal permitirá, em particular, 
que a empresa-mãe aprove o plano 
financeiro anual, ou um instrumento 
equivalente, do operador da rede de 
transporte e estabeleça limites globais 
para os níveis de endividamento da sua 
filial. Tal não permitirá que a empresa-
mãe dê instruções relativamente à 
exploração diária, nem relativamente às 
decisões específicas sobre a construção ou 
o melhoramento das condutas de 
transporte que não excedam os termos do 
plano financeiro aprovado ou de qualquer 
instrumento equivalente.

III. Conselho de fiscalização ou direcção

12. Os presidentes do órgão de direcção 
ou do conselho de fiscalização do 
operador da rede de transporte não 
poderão exercer funções em qualquer 
ramo de produção ou de fornecimento da 
empresa verticalmente integrada.

13. Os conselhos de fiscalização e a 
direcção do operador da rede de 
transporte serão compostos por membros 
independentes, nomeados para um 
mandato de cinco anos, no mínimo. O seu 
número será fixado pela autoridade 
competente de modo a assegurar que os 
produtores ou fornecedores de 
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electricidade não detenham, individual ou 
colectivamente, a maioria dos lugares no 
conselho de fiscalização ou da direcção 
do operador da rede de transporte. A 
nomeação dos membros do conselho de 
fiscalização ou da direcção será 
notificada à entidade reguladora ou a 
qualquer outra autoridade nacional 
competente e produzirá efeitos 
vinculativos nas condições descritas no n.º 
6. 

14. Para efeitos do disposto no n.º 13, um 
membro do conselho de fiscalização ou da 
direcção de um operador da rede de 
transporte será considerado independente 
se não tiver quaisquer relações comerciais 
ou outras com a empresa verticalmente 
integrada, com os accionistas que detêm o 
controlo ou com os órgãos de direcção de 
qualquer um deles que possam originar 
um conflito de interesses, em particular:

a) se não tiver sido empregado de 
qualquer ramo de produção ou de 
fornecimento da empresa verticalmente 
integrada nos cinco anos que precederam 
a sua nomeação como membro conselho 
de fiscalização ou da direcção;

b) se não detiver interesses na empresa 
verticalmente integrada nem recebe 
qualquer compensação da mesma ou de 
uma empresa afiliada, com excepção do 
operador da rede de transporte;

c) se não tiver quaisquer relações 
comerciais significativas com qualquer 
ramo de fornecimento de electricidade da 
empresa verticalmente integrada durante 
a sua designação para membro do 
conselho de fiscalização ou da direcção;

d) se não for membro do órgão de 
direcção de uma sociedade em que a 
empresa verticalmente integrada nomeia 
membros do conselho de fiscalização ou 
da direcção. 
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IV. Responsável pela conformidade

15. Os Estados-Membros assegurarão a 
elaboração e a implementação, por parte 
dos operadores das redes de transporte, de 
um programa de conformidade que 
enuncie as medidas adoptadas para 
garantir a exclusão de comportamentos 
discriminatórios e para avaliar o grau de 
satisfação dos utilizadores com a 
qualidade do serviço prestado, o seu custo 
e o cumprimento das obrigações 
contratuais do operador da rede de 
transporte. O programa definirá 
igualmente as obrigações específicas dos 
empregados do operador da rede de 
transporte, com vista à consecução deste 
objectivo. O programa será submetido à 
aprovação da entidade reguladora 
nacional ou de qualquer outra autoridade 
nacional competente. A observância do 
programa será controlada de forma 
independente pelo responsável pela 
conformidade. A entidade reguladora 
nacional poderá impor sanções se o 
programa de conformidade não for 
devidamente aplicado pelo operador da 
rede de transporte.

16. O director-geral ou o órgão de 
direcção do operador da rede de 
transporte nomearão uma pessoa ou um 
organismo para o desempenho da função 
de responsável pela conformidade 
encarregado de:

a) controlar a aplicação do programa de 
conformidade;

b) redigir um relatório anual que enuncie 
as medidas adoptadas para garantir a 
aplicação do programa de conformidade e 
apresentá-lo à entidade reguladora 
nacional;

c) formular recomendações sobre o 
programa de conformidade e a sua 
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aplicação. 

17. A independência do responsável pela 
conformidade será garantida, 
nomeadamente, pelos termos do seu 
contrato.

18. O responsável pela conformidade 
poderá ser ouvido regularmente pelo 
conselho de fiscalização ou pela direcção 
do operador da rede de transporte e da 
empresa verticalmente integrada e pelas 
entidades reguladoras nacionais.

19. O responsável pela conformidade 
participará em todas as reuniões do 
conselho de fiscalização ou da direcção 
do operador da rede de transporte em que 
sejam abordadas as seguintes questões:

a) condições de acesso e ligação à rede, 
incluindo a cobrança das taxas de acesso, 
das receitas associadas ao 
congestionamento e dos pagamentos 
efectuados a título do mecanismo de 
compensação entre operadores de redes 
de transporte em conformidade com o 
artigo 3.º do Regulamento (CE) n.º 
1228/2003; 

b) acções empreendidas para a 
exploração, a manutenção e o 
desenvolvimento da rede de transporte, 
incluindo os investimentos de interligação 
e de ligação; 

c) regras de compensação, incluindo 
regras para a energia de reserva;

d) compras de produtos energéticos para 
compensar as perdas de energia.

20. Nestas reuniões, o responsável pela 
conformidade evitará que as informações 
relativas às actividades de produção ou 
fornecimento que possam ser 
comercialmente vantajosas sejam 
comunicadas de forma discriminatória ao 
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conselho de fiscalização ou à direcção. 

21. O responsável pela conformidade terá 
acesso a todos os livros, registos e 
instalações do operador da rede de 
transporte, bem como a todas as 
informações necessárias para o correcto 
desempenho das suas funções. 
O responsável pela conformidade só 
poderá ser nomeado ou destituído pelo 
director-geral ou pelo órgão de direcção 
após aprovação prévia da entidade 
reguladora nacional."

Or. xm

Justificação

Esta alteração retoma a solução alternativa "Separação efectiva e eficaz".  Propõe-se que o 
número de membros independentes nomeados no seio do conselho de fiscalização ou da 
direcção do operador da rede de transporte seja fixado pela autoridade competente, para que 
nenhum produtor ou fornecedor de electricidade possa deter mais de metade dos lugares do 
conselho. As competências do responsável pela conformidade são reforçadas para assegurar 
que o operador da rede de transporte possa satisfazer os seus clientes ao melhor preço. 

Alteração 269
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 5-A (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 8-B-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(5-A) É aditado o seguinte artigo:

"Artigo 8.º-B-A

Separação efectiva e eficaz das redes de 
transporte

I. Activos, equipamento, pessoal e 
identidade

Os operadores das redes de transporte 



AM\713548PT.doc 51/109 PE404.394v01-00

PT

disporão de todos os recursos humanos, 
materiais e financeiros da empresa 
verticalmente integrada necessários à 
actividade regular de transporte de 
electricidade, em particular: 

a) os operadores das redes de transporte 
disporão dos activos necessários para 
assegurar a actividade regular de 
transporte de electricidade;  

b) os operadores das redes de transporte 
empregarão o pessoal necessário para 
assegurar a actividade regular de 
transporte de electricidade;  

c) a locação de pessoal e a prestação de 
serviços de e para qualquer ramo de 
produção ou de fornecimento da empresa 
verticalmente integrada limitar-se-ão às 
situações em que não haja risco de 
discriminação e serão submetidas à 
aprovação das entidades reguladoras 
nacionais, a fim de evitar problemas de 
concorrência e conflitos de interesses;

d) os recursos adequados destinados a 
financiar futuros projectos de 
investimento serão disponibilizados em 
tempo útil.

2. As actividades consideradas necessárias 
para a actividade regular de transporte de 
electricidade referida no n.º 1 incluirão, 
no mínimo: 

a) a representação do operador da rede de 
transporte, bem como contactos com 
terceiros e entidades reguladoras 
nacionais;

b) a concessão e a gestão do acesso de 
terceiros à rede;

c) a cobrança das taxas de acesso, das 
receitas associadas ao congestionamento 
e dos pagamentos efectuados a título do 
mecanismo de compensação entre 
operadores de redes de transporte em 
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conformidade com o artigo 3.º do 
Regulamento (CE) n.º 1228/2003;

d) a exploração, a manutenção e o 
desenvolvimento da rede de transporte;

e) o planeamento do investimento, de 
molde a assegurar a capacidade a longo 
prazo da rede para atender pedidos 
razoáveis de transporte de electricidade e 
garantir a segurança do 
aprovisionamento;

f) serviços jurídicos;

g) serviços de contabilidade e de 
tecnologia da informação.

3. Os operadores das redes de transporte 
terão a forma jurídica de uma sociedade 
por acções. 

4. Os operadores das redes de transporte 
terão a sua própria identidade social, 
totalmente diferente da identidade da 
empresa verticalmente integrada, com 
imagem de marca, actividades de 
comunicação e instalações distintas.

5. As contas dos operadores das redes de 
transporte serão verificadas por um 
revisor de contas distinto daquele que 
verifica as contas da empresa 
verticalmente integrada e de todas as 
respectivas empresas afiliadas. 

II. Independência dos gestores, do 
director-geral e do órgão de direcção do 
operador de rede de transporte 

6. As decisões relativas à nomeação e à 
cessação antecipada do cargo de 
director-geral ou de membro do órgão de 
direcção do operador da rede de 
transporte, bem como à celebração do 
respectivo contrato de trabalho e à sua 
rescisão, serão notificadas à entidade 
reguladora nacional ou a qualquer outra 
autoridade nacional competente. Estas 
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decisões e acordos só produzirão efeitos 
se, no prazo de três semanas após a 
notificação, a entidade reguladora ou 
qualquer outra autoridade nacional 
competente não tiver exercido o seu 
direito de veto. O veto pode ser expresso 
em relação à nomeação e à celebração de 
um contrato se surgirem sérias dúvidas 
quanto à independência profissional do 
director-geral ou do membro do órgão de 
direcção designado; em caso de cessação 
antecipada do cargo e do respectivo 
contrato com o director-geral ou o 
membro do órgão de direcção, o direito 
veto poderá ser utilizado pela entidade 
reguladora nacional ou por qualquer 
outra autoridade nacional competente se 
existirem sérias dúvidas quanto ao 
fundamento e à justificação dessa 
cessação. 

7. O director-geral e o membro do órgão 
de direcção do operador de rede de 
transporte terão o direito de interpor 
recurso perante a entidade reguladora 
nacional ou qualquer outra autoridade 
nacional competente, ou perante um 
tribunal, em caso de cessação antecipada 
do seu cargo. 

8. Após a cessação do cargo junto do 
operador da rede de transporte, o 
director-geral e os membros do órgão de 
direcção não poderão exercer funções em 
qualquer ramo de produção ou de 
fornecimento da empresa verticalmente 
integrada durante um período mínimo de 
três anos. 

9. O director-geral e os membros do órgão 
de direcção não poderão deter interesses 
ou receber qualquer compensação de 
outra sociedade da empresa verticalmente 
integrada que não o operador da rede de 
transporte. A sua remuneração não estará 
subordinada às actividades da empresa 
verticalmente integrada que não sejam as 
do operador da rede de transporte. 
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10. O director-geral e os membros do 
órgão de direcção do operador da rede de 
transporte não assumirão qualquer 
responsabilidade, directa ou indirecta, 
pela exploração diária de outro ramo da 
empresa verticalmente integrada.

11. Sem prejuízo do atrás disposto, o 
operador da rede de transporte disporá de 
poder de decisão efectivo e independente 
da empresa de electricidade integrada no 
que respeita aos activos necessários para 
explorar, manter ou desenvolver a rede. 
Esta regra não obsta à instauração de 
mecanismos de coordenação adequados 
que visem assegurar a protecção dos 
direitos económicos e de gestão 
relativamente ao controlo da 
rentabilidade dos activos, indirectamente 
regulamentados em conformidade com o 
artigo 22.º- C, que a sociedade-mãe detém 
numa filial. Tal permitirá, em particular, 
que a empresa-mãe aprove o plano 
financeiro anual, ou um instrumento 
equivalente, do operador da rede de 
transporte e estabeleça limites globais 
para os níveis de endividamento da sua 
filial. Tal não permitirá que a empresa-
mãe dê instruções relativamente à 
exploração diária, nem relativamente às 
decisões específicas sobre a construção ou 
o melhoramento das condutas de 
transporte que não excedam os termos do 
plano financeiro aprovado ou de qualquer 
instrumento equivalente.

III. Conselho de fiscalização ou direcção
12. Os presidentes do órgão de direcção 
ou do conselho de fiscalização do 
operador da rede de transporte não 
poderão exercer funções em qualquer 
ramo de produção ou de fornecimento da 
empresa verticalmente integrada.
13. Os conselhos de fiscalização e de 
direcção do operador da rede de 
transporte serão compostos por membros 
independentes, nomeados para um 
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mandato de cinco anos, no mínimo. A sua 
nomeação será notificada à entidade 
reguladora nacional ou a qualquer outra 
autoridade nacional competente e 
produzirá efeitos vinculativos nas 
condições descritas no n.º 6. 
14. Para efeitos do disposto no n.º 13, um 
membro do conselho de fiscalização ou da 
direcção de um operador da rede de 
transporte será considerado independente 
se não tiver quaisquer relações comerciais 
ou outras com a empresa verticalmente 
integrada, com os accionistas que detêm o 
controlo ou com os órgãos de direcção de 
qualquer um deles que possam originar 
um conflito de interesses, em particular:
a) se não tiver sido empregado de 
qualquer ramo de produção ou de 
fornecimento da empresa verticalmente 
integrada nos cinco anos que precederam 
a sua nomeação como membro conselho
de fiscalização ou da direcção;
b) se não detiver interesses na empresa 
verticalmente integrada nem recebe 
qualquer compensação da mesma ou de 
uma empresa afiliada, com excepção do 
operador da rede de transporte;
c) se não tiver quaisquer relações 
comerciais significativas com qualquer 
ramo de fornecimento de electricidade da 
empresa verticalmente integrada durante 
a sua designação para membro do 
conselho de fiscalização ou da direcção;
d) se não for membro do órgão de 
direcção de uma sociedade em que a 
empresa verticalmente integrada nomeia 
membros do conselho de fiscalização ou 
da direcção. 
IV. Responsável pela conformidade
15. Os Estados-Membros assegurarão a 
elaboração e a implementação, por parte 
dos operadores das redes de transporte, de 
um programa de conformidade que 
enuncie as medidas adoptadas para 
garantir a exclusão de comportamentos 
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discriminatórios. O programa definirá 
igualmente as obrigações específicas dos 
empregados do operador de rede de 
transporte com vista à consecução deste 
objectivo. O programa será submetido à 
aprovação da entidade reguladora 
nacional ou de qualquer outra autoridade 
nacional competente. A observância do 
programa será controlada de forma 
independente pelo responsável pela 
conformidade. A entidade reguladora 
nacional poderá impor sanções se o 
programa de conformidade não for 
devidamente aplicado pelo operador da 
rede de transporte.
16. O director-geral ou o órgão de 
direcção do operador da rede de 
transporte nomearão uma pessoa ou um 
organismo para o desempenho da função 
de responsável pela conformidade 
encarregado de:
a) controlar a aplicação do programa de 
conformidade;
b) redigir um relatório anual que enuncie 
as medidas adoptadas para garantir a 
aplicação do programa de conformidade e 
apresentá-lo à entidade reguladora 
nacional;
c) formular recomendações sobre o 
programa de conformidade e a sua 
aplicação. 
17. A independência do responsável pela 
conformidade será garantida, 
nomeadamente, pelos termos do seu 
contrato.
18. O responsável pela conformidade 
poderá ser ouvido regularmente pelo 
conselho de fiscalização ou pela direcção 
do operador da rede de transporte e da 
empresa verticalmente integrada e pelas 
entidades reguladoras nacionais. 
19. 19. O responsável pela conformidade 
participará em todas as reuniões do 
conselho de fiscalização ou da direcção 
do operador da rede de transporte em que 
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sejam abordadas as seguintes questões:
a) condições de acesso e ligação à rede, 
incluindo a cobrança das taxas de acesso, 
das receitas associadas ao 
congestionamento e dos pagamentos 
efectuados a título do mecanismo de 
compensação entre operadores de redes 
de transporte em conformidade com o 
artigo 3.º do Regulamento (CE) n.º 
1228/2003; 
b) acções empreendidas para a 
exploração, a manutenção e o 
desenvolvimento da rede de transporte 
incluindo os investimentos de interligação 
e de ligação; 
c) regras de compensação, incluindo 
regras para a energia de reserva;
d) compras de produtos energéticos para 
compensar as perdas de energia.
20. Nestas reuniões, o responsável pela 
conformidade evitará que as informações 
relativas às actividades de produção ou 
fornecimento que possam ser 
comercialmente vantajosas sejam 
comunicadas de forma discriminatória ao 
conselho de fiscalização ou à direcção. 
21. O responsável pela conformidade terá 
acesso a todos os livros, registos e 
instalações do operador da rede de 
transporte, bem como a todas as 
informações necessárias para o correcto 
desempenho das suas funções. 
22. O responsável pela conformidade só 
poderá ser nomeado ou destituído pelo 
director-geral ou pelo órgão de direcção 
após aprovação prévia da entidade 
reguladora nacional."

Or. en

Justificação

Esta alteração visa assegurar uma separação efectiva sem violar a propriedade. Será 
garantida a independência estrutural e financeira do operador da rede de transporte 
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relativamente à produção de empresas verticalmente integradas. A imparcialidade do 
operador da rede de transporte será controlada pela entidade reguladora nacional, pelo 
responsável pela conformidade e pelo revisor de contas. Como segundo pilar desta opção, 
são introduzidas sanções para as entidades reguladoras que garantem que o operador da 
rede de transporte não esteja em posição que lhe permita impedir investimentos na rede ou o 
acesso não discriminatório à rede de novos projectos de centrais (ver alteração 4 ao artigo 
9.º).

Alteração 270
Mechtild Rothe

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6
Directiva 2003/54/CE
Artigo 9 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Assegurar a capacidade da rede, a longo 
prazo, para atender pedidos razoáveis de 
transporte de electricidade, explorar, 
manter e desenvolver, em condições 
economicamente viáveis, redes de 
transporte seguras, fiáveis e eficazes, com 
a devida atenção ao ambiente, e promover 
a eficiência energética e a investigação e 
inovação, nomeadamente no que respeita a 
assegurar a penetração das energias 
renováveis e a divulgação das tecnologias 
com baixa dependência do carbono.

a) Assegurar a capacidade da rede, a longo 
prazo, para atender pedidos razoáveis de 
transporte de electricidade, explorar, 
manter e desenvolver, em condições 
economicamente viáveis, redes de 
transporte seguras, fiáveis e eficazes, com 
a devida atenção ao ambiente, e promover 
a eficiência energética e a investigação e 
inovação, nomeadamente no que respeita a 
assegurar a penetração das energias 
renováveis.

Or. en

Justificação

A UE estabeleceu um objectivo vinculativo de 20% de energias renováveis até 2020. Com 
vista a atingir este objectivo, é necessário promover exclusivamente as energias renováveis, e 
não diluir esse objectivo com o conceito indefinido de "tecnologias com baixa dependência 
do carbono".
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Alteração 271
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6
Directiva 2003/54/CE
Artigo 9 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Assegurar a capacidade da rede, a longo 
prazo, para atender pedidos razoáveis de 
transporte de electricidade, explorar, 
manter e desenvolver, em condições 
economicamente viáveis, redes de 
transporte seguras, fiáveis e eficazes, com 
a devida atenção ao ambiente, e promover 
a eficiência energética e a investigação e 
inovação, nomeadamente no que respeita a 
assegurar a penetração das energias 
renováveis e a divulgação das tecnologias 
com baixa dependência do carbono.

a) Assegurar a capacidade da rede, a longo 
prazo, para atender pedidos razoáveis de 
transporte de electricidade, explorar, 
manter e desenvolver, em condições 
economicamente viáveis, redes de 
transporte seguras, fiáveis e eficazes, com 
a devida atenção ao ambiente, e promover 
a eficiência energética e a investigação e 
inovação no que respeita à integração das 
energias renováveis e à produção 
integrada na rede.

Or. en

Justificação

A função dos operadores das redes de transporte é assegurar, a longo prazo, a capacidade 
da rede para satisfazer as necessidades decorrentes das condições económicas e ambientais, 
e não investigar tecnologias específicas do lado da oferta.

Alteração 272
Hannes Swoboda

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6
Directiva 2003/54/CE
Artigo 9 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Assegurar a capacidade da rede, a longo 
prazo, para atender pedidos razoáveis de 
transporte de electricidade, explorar, 
manter e desenvolver, em condições 
economicamente viáveis, redes de 

a) Assegurar a capacidade da rede, a longo 
prazo, para atender pedidos razoáveis de 
transporte de electricidade, explorar, 
manter e desenvolver, em condições 
economicamente viáveis, redes de 
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transporte seguras, fiáveis e eficazes, com 
a devida atenção ao ambiente, e promover 
a eficiência energética e a investigação e 
inovação, nomeadamente no que respeita a 
assegurar a penetração das energias 
renováveis e a divulgação das tecnologias 
com baixa dependência do carbono.

transporte seguras, fiáveis e eficazes, com 
a devida atenção ao ambiente, e a 
promoção da eficiência energética e da
investigação e inovação, nomeadamente no 
que respeita a assegurar a penetração das 
energias renováveis e a divulgação das 
tecnologias com baixa dependência do 
carbono; diligenciar no sentido do 
desenvolvimento, no prazo de 10 anos, de 
redes inteligentes com uma utilização 
especial das tecnologias da informação, 
as quais deverão ser criadas de acordo 
com um calendário progressivo, em 
consulta com as entidades reguladoras 
nacionais e a Agência; no âmbito do 
desenvolvimento das redes, o operador da 
rede de transporte é responsável pelo 
planeamento (incluindo o procedimento 
de autorização), pela construção e pela 
entrada em funcionamento da nova 
infra-estrutura.

Or. en

Justificação

O desenvolvimento de redes inteligentes contribuirá para um comportamento respeitador do 
ambiente e para o aumento da influência positiva que os consumidores exercem sobre o 
mercado. É necessário traçar linhas de demarcação claras para que todos conheçam as 
responsabilidades que lhes incumbem.

Alteração 273
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6-A (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 9 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) No artigo 9.º, a alínea c) passa a ter 
a seguinte redacção:
"c) Gerir os fluxos de energia na rede, 
tendo em conta as trocas com outras 
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redes interligadas. Para o efeito, tem a 
responsabilidade de garantir a 
segurança, fiabilidade e eficácia da rede 
e, nesse contexto, de assegurar a 
disponibilização dos serviços auxiliares 
indispensáveis, incluindo os fornecidos 
em resposta à procura, desde que essa 
disponibilização seja independente de 
qualquer outra rede de transporte com a 
qual a sua esteja interligada;"

Or. en

(Introduz o conceito de "resposta à procura" na alínea c) do artigo 9.º da Directiva 
2003/54/CE)

Justificação

A fim de melhorar a eficiência energética, é importante que os consumidores participem 
activamente nos mercados de serviços auxiliares, nomeadamente quando possam reduzir a 
procura, evitando assim aumentos da produção.

Alteração 274
Šarūnas Birutis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6-A (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 9 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) No artigo 9.º, a alínea c) passa a ter 
a seguinte redacção:
"c) Gerir os fluxos de energia na rede 
com base em normas regionais comuns, 
tendo em conta as trocas com outras 
redes interligadas. Para o efeito, tem a 
responsabilidade de garantir a 
segurança, fiabilidade e eficácia da rede 
e, nesse contexto, de assegurar a 
disponibilização e adjudicação dos 
serviços auxiliares indispensáveis a nível 
regional, com base em normas comuns, 
desde que essa disponibilização seja 
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independente de qualquer outra rede de 
transporte com a qual a sua esteja 
interligada;"

Or. en

(Redacção idêntica à da alínea c) do artigo 9.º da Directiva 2003/54/CE, modificando partes 
do texto actual)

Justificação

Devem ser envidados esforços adicionais para assegurar uma cooperação eficiente entre os 
operadores das redes de transporte a nível regional. Estes últimos devem acordar normas 
comuns a nível regional com vista a eliminar a actual falta de eficiência relacionada com a 
existência de normas nacionais e a facilitar as actividades do mercado.

Alteração 275
Šarūnas Birutis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6-B (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 9 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(6-B) No artigo 9.º, a alínea d) passa a ter 
a seguinte redacção:
"d) Fornecer ao operador de qualquer 
outra rede com a qual a sua esteja 
interligada informações suficientes para 
garantir um funcionamento seguro e 
eficiente [...] e a interoperabilidade da
rede interligada, fazendo uso comum 
desta informação e acordando normas 
comuns para explorar, manter e 
desenvolver a rede;"

Or. en

(Redacção idêntica à da alínea d) do artigo 9.º da Directiva 2003/54/CE, modificando partes 
do texto actual)
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Justificação

Devem ser envidados esforços adicionais para assegurar uma cooperação eficiente entre os 
operadores das redes de transporte a nível regional. Estes últimos devem acordar normas 
comuns a nível regional com vista a eliminar a actual falta de eficiência relacionada com a 
existência de normas nacionais e a facilitar as actividades do mercado.

Alteração 276
Šarūnas Birutis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6-C (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 9 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(6-C) No artigo 9.º, a alínea f) passa a ter 
a seguinte redacção:
"Facultar aos utilizadores da rede as 
informações de que necessitem para um 
acesso eficaz à rede, com base em normas 
comuns."

Or. en

(Redacção idêntica à da alínea f) do artigo 9.º da Directiva 2003/54/CE, modificando partes 
do texto actual)

Justificação

Devem ser envidados esforços adicionais para assegurar uma cooperação eficiente entre os 
operadores das redes de transporte a nível regional. Estes últimos devem acordar normas 
comuns a nível regional com vista a eliminar a actual falta de eficiência relacionada com a 
existência de normas nacionais e a facilitar as actividades do mercado.

Alteração 277
Mechtild Rothe

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6-D (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 9 – alínea f-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(6-D) No artigo 9.º, é aditado o seguinte 
ponto:
"f-A) Assegurar o desenvolvimento de 
uma rede europeia bem interligada, 
nomeadamente no que diz respeito à 
criação de uma rede offshore inteligente 
europeia."

Or. en

(Introduz uma nova alínea f-A) no artigo 9.º da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

Para além de atenuar a variabilidade, a interligação pode reduzir os custos de compensação, 
encorajar uma verdadeira concorrência e apoiar o desenvolvimento de uma rede inteligente 
europeia. No que se refere ao projecto prioritário RTE-E da UE, nomeadamente uma ligação 
eólica offshore no Báltico e no Mar do Norte, e ao potencial dos recursos de energia eólica 
offshore da Europa, os operadores das redes de transporte devem assegurar o 
desenvolvimento de uma rede offshore inteligente europeia.

Alteração 278
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6-D (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 9 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(6-D) No artigo 9.º, é aditada a alínea 
f-A):
"f-A) Estabelecer uma estimativa sobre a 
adequação do sistema eléctrico, cujos 
resultados deverão ser tidos em conta na 
estimativa europeia referida no 
Regulamento (CE) n.º 1228/2003." 

Or. fr
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(Introduz uma nova alínea f-A) no artigo 9.º da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

As estimativas do equilíbrio oferta/procura devem ser elaboradas pelos operadores das redes 
de transporte a fim de fiscalizar a adequação das capacidades de produção à evolução da 
procura. Esta missão é necessária para que, a nível europeu, o grupo dos operadores das 
redes de transporte possa estabelecer uma estimativa para o conjunto da União.

Alteração 279
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6-D (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 9 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(6-D) No artigo 9.º, é aditada a seguinte 
alínea:
"f-A) Maximizar a capacidade de 
transporte oferecida ao mercado e não 
discriminar entre fornecedores dentro e 
fora do seu território quando se atribuam 
e interrompam capacidades dos dois lados 
da fronteira."

Or. en

(Introduz uma nova alínea f-A) no artigo 9.º da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

As tarefas dos operadores das redes de transporte devem ser reforçadas para assegurar que 
a utilização das capacidades existentes seja maximizada numa base não discriminatória e 
que novas infra-estruturas sejam criadas onde haja procura por parte do mercado. Estas 
modificações são essenciais para a integração do mercado europeu da energia.
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Alteração 280
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6-E (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 9 – alínea f-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(6-E) No artigo 9.º, é aditada a alínea 
f-B):
"f-B) Estabelecer um programa de 
manutenção da rede de transporte, com o 
objectivo de assegurar um nível adequado 
de qualidade de alimentação. O respeito 
deste programa de manutenção deve ser 
objecto de uma fiscalização exercida pela 
autoridade pública nacional competente."

Or. fr

(Introduz uma nova alínea f-B) no artigo 9.º da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

O operador da rede de transporte deve ser obrigado a formalizar um programa de 
manutenção da respectiva rede, submetido ao controlo da autoridade pública competente. 
Este programa permite assegurar que as infra-estruturas tenham uma manutenção adequada 
e permaneçam em bom estado.

Alteração 281
Dominique Vlasto

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6-F (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 9 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-F) No artigo 9.º, é aditado o seguinte 
parágrafo: 
"Ao executar as suas missões, cada 
operador da rede de transporte garante 
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que os benefícios para a região na qual 
opera sejam devidamente tidos em conta. 
Sem prejuízo dos direitos dos accionistas 
relacionados com a rentabilidade do 
investimento e as necessidades de capital, 
as decisões operacionais e de investimento 
adoptadas por um operador da rede de 
transporte devem ser consentâneas com os 
planos de investimento a nível 
comunitário e regional, nos termos do 
disposto nos artigos 2.º-C e 2.º-D do 
Regulamento (CE) n.º 1228/2003, facilitar 
o desenvolvimento e a integração do 
mercado e optimizar os ganhos a nível do 
bem-estar socioeconómico, pelo menos a 
nível regional."

Or. en

(Introduz um novo parágrafo 1-A no artigo 9.º da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

Esta nova disposição visa assegurar que os operadores das redes de transporte considerem 
sempre como primeira prioridade as necessidades da região na qual operam. Mais 
concretamente, devem assegurar que o bem-estar socioeconómico seja melhorado na sua 
região e mesmo para além dela (nas várias regiões).

Alteração 282
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 6-G (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 9 – parágrafos 1-A a 1-K (novos)

Texto da Comissão Alteração

(6-G) No artigo 9.º, são aditados os 
seguintes parágrafos:
"Pelo menos de dois em dois anos, os 
operadores das redes de transporte devem 
elaborar um plano decenal de 
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desenvolvimento da rede. Devem definir 
medidas eficazes para garantir a 
adequação da rede e a segurança do 
aprovisionamento.
O plano decenal de desenvolvimento da 
rede deve, nomeadamente:
a) indicar aos intervenientes no mercado 
as principais infra-estruturas de 
transporte a construir nos próximos dez 
anos;
b) incluir todos os investimentos já 
decididos e indicar os novos investimentos 
que deverão ser objecto de uma decisão de 
execução nos próximos três anos.
A fim de elaborar este plano decenal de 
desenvolvimento da rede, cada operador 
da rede de transporte deve formular uma 
hipótese razoável sobre a evolução da 
produção, do consumo e das trocas com 
outros países, e ter em conta os planos de 
investimento já existentes a nível regional 
e europeu. Os operadores das redes de 
transporte devem apresentar o projecto 
deste plano ao órgão nacional competente 
em tempo útil.
O órgão nacional competente deve 
consultar, de forma aberta e transparente, 
todos os utilizadores da rede relevantes, 
com base nesse projecto, e pode publicar o 
resultado do processo de consulta, 
nomeadamente no que se refere às 
eventuais necessidades de investimento.
O órgão nacional competente analisará se 
o projecto de plano decenal de 
desenvolvimento da rede cobre todas as 
necessidades de investimento identificadas 
na consulta. O órgão nacional competente 
pode obrigar o operador da rede de 
transporte a alterar o seu projecto de 
plano.
O órgão nacional competente pode ser a 
entidade reguladora nacional, qualquer 
outra autoridade pública nacional 
competente ou um mandatário designado 
pelos operadores das redes de transporte 
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para assegurar o desenvolvimento da 
rede. Neste último caso, os operadores das 
redes de transporte devem submeter à 
aprovação da autoridade pública nacional 
competente os projectos dos estatutos, da 
lista dos membros e do regulamento 
interno.
Se o operador da rede de transporte se 
recusar a efectuar um dos investimentos 
enumerados no plano decenal de 
desenvolvimento da rede que devem ser 
realizados nos próximos três anos, os 
Estados-Membros providenciarão para 
que a autoridade reguladora nacional ou 
qualquer outra autoridade pública 
nacional competente possa tomar uma das 
medidas seguintes:
a) exigir ao operador da rede de 
transporte que cumpra, por todos os meios 
legais, as suas obrigações em matéria de 
investimentos, servindo-se das suas 
capacidades financeiras, ou
b) convidar investidores independentes a 
apresentar propostas para os 
investimentos necessários numa rede de 
transporte e, para tal, pode obrigar o 
operador da rede de transporte a:
i) aceitar o financiamento por terceiros,
ii) aceitar a constituição de novos activos 
por terceiros ou constituí-los, e
iii) explorar o novo activo.
As modalidades financeiras relevantes 
estão sujeitas à aprovação da autoridade 
reguladora nacional ou de qualquer outra 
autoridade pública nacional competente. 
Em ambos os casos, o regulamento 
tarifário permitirá a cobrança de receitas 
que cubram os custos destes 
investimentos.
A autoridade pública nacional competente 
controlará e avaliará a execução do plano 
de investimentos.
Os operadores das redes de transporte são 
obrigados a criar e publicar 
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procedimentos transparentes e eficazes 
para a ligação não discriminatória de 
novas centrais à rede. Estes 
procedimentos estão sujeitos à aprovação 
das autoridades reguladoras nacionais ou 
de qualquer outra autoridade pública 
nacional competente.
Os operadores das redes de transporte não 
têm o direito de recusar a ligação de uma 
nova central energética alegando uma 
eventual limitação futura das capacidades 
da rede, nomeadamente devido ao 
congestionamento de partes distantes da 
rede de transporte. O operador da rede de 
transporte deve fornecer as informações 
necessárias.
Os operadores das redes de transporte não 
têm o direito de recusar um novo ponto de 
ligação, baseando-se unicamente nos 
custos adicionais decorrentes do 
necessário aumento da capacidade dos 
elementos da rede a curta distância do 
ponto de ligação."

Or. en

Justificação

Garante que o operador da rede de transporte não possa impedir investimentos na rede ou o 
acesso não discriminatório de novos projectos de centrais. Estas disposições deverão ser 
aplicadas a todos os operadores das redes de transporte, pois impedem uma influência 
discriminatória sobre os operadores, seja através de medidas de propriedade numa empresa 
verticalmente integrada ou através de outras formas não baseadas na propriedade.

Esta alteração garante os investimentos necessários. Se o operador da rede de transporte 
rejeitar um investimento específico, a autoridade exige um investimento por parte do 
operador ou lança um processo de concurso.

Alteração 283
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/54/CE
Artigos 10 e 10-A
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Texto da Comissão Alteração

(8) São aditados os artigos 10.° e 10.°-A, 
com a seguinte redacção:

Suprimido

“Artigo 10.º
Operadores de rede independentes
1. Se, à data de entrada em vigor da 
presente directiva, a rede de transporte 
pertencer a uma empresa verticalmente 
integrada, os Estados-Membros poderão 
permitir derrogações ao disposto no n.º 1 
do artigo 8.º, sob condição de ser 
designado pelo Estado-Membro um 
operador de rede independente, mediante 
proposta do proprietário da rede, e de tal 
designação ser sujeita a aprovação pela 
Comissão. A empresa verticalmente 
integrada proprietária de uma rede de 
transporte não será, em caso algum, 
impedida de tomar medidas com vista a 
cumprir o disposto no n.º 1 do artigo 8.º.
2. O Estado-Membro só poderá aprovar e 
designar um operador de rede 
independente se:
a) O candidato a operador tiver 
demonstrado que cumpre os requisitos do 
n.º 1, alíneas b) a d), do artigo 8.º;
b) O candidato a operador tiver 
demonstrado que dispõe dos meios 
financeiros e dos recursos técnicos e 
humanos necessários para desempenhar 
as funções decorrentes do disposto no 
artigo 9.°;
c) O candidato a operador se tiver 
comprometido a cumprir um plano 
decenal de desenvolvimento da rede, 
proposto pela entidade reguladora;
d) O proprietário da rede de transporte 
tiver demonstrado a sua capacidade para 
cumprir as obrigações que lhe incumbem 
por força do disposto no n.º 6. Para o 
efeito, fornecerá todas as disposições 
contratuais projectadas com a empresa 
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candidata ou com qualquer outra 
entidade pertinente;
e) O candidato a operador tiver 
demonstrado a sua capacidade para 
cumprir as obrigações que lhe incumbem 
por força 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*, incluindo a cooperação 
entre operadores de redes de transporte 
aos níveis europeu e regional.
3. As empresas certificadas pela entidade 
reguladora como cumprindo o disposto no 
artigo 8.°-A e no n.º 2 do artigo 10.° serão 
aprovadas e designadas pelos Estados-
Membros como operadores de rede 
independentes. Aplicar-se-á o 
procedimento de certificação que é 
objecto do artigo 8.º-B.
4. Se tiver tomado uma decisão em 
conformidade com o procedimento que é 
objecto do artigo 8.º-B e constatar que a 
entidade reguladora não cumpriu a sua 
decisão no prazo de dois meses, a 
Comissão, no prazo de seis meses, 
mediante proposta da Agência de 
Cooperação dos Reguladores da Energia 
e após ter ouvido os pareceres do 
proprietário e do operador da rede de 
transporte, designará um operador 
independente, por um período de 5 anos. 
Em qualquer momento, o proprietário da 
rede de transporte pode propor à entidade 
reguladora a designação de um novo 
operador independente, nos termos do 
procedimento referido no n.° 1 do artigo 
10.°.
5. Cada operador independente será 
responsável por conceder e gerir o acesso 
de terceiros, incluindo a cobrança das 
taxas de acesso e das receitas associadas 
ao congestionamento e os pagamentos no 
âmbito do mecanismo de compensação 
entre operadores de redes de transporte, 
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nos termos do artigo 3.º do Regulamento 
(CE) n.º 1228/2003, assim como por 
explorar, manter e desenvolver a rede de 
transporte e por assegurar a capacidade 
da rede para, mediante o planeamento do 
investimento, satisfazer uma procura 
razoável, a longo prazo. No 
desenvolvimento da rede, o operador 
independente será responsável pelo 
planeamento (incluindo o procedimento 
de autorização), pela construção e pela 
adjudicação da nova infra-estrutura. Para 
o efeito, agirá como operador de rede de 
transporte em conformidade com o 
presente capítulo. Os proprietários das 
redes de transporte não podem ser 
responsáveis pela concessão e gestão do 
acesso de terceiros nem pelo planeamento 
do investimento.
6. Após a designação de um operador 
independente, o proprietário da rede de 
transporte deve:
a) Prestar a cooperação e o apoio 
necessários para o operador independente 
cumprir as suas funções, incluindo, em 
especial, toda a informação pertinente;
b) Financiar os investimentos decididos 
pelo operador independente e aprovados 
pela entidade reguladora ou aceitar o seu 
financiamento por qualquer parte 
interessada, incluindo o operador 
independente. Os pertinentes regimes de 
financiamento serão sujeitos à aprovação 
da entidade reguladora. Antes dessa 
aprovação, a entidade reguladora deve 
consultar o proprietário dos activos, 
juntamente com outras partes 
interessadas;
c) Prever cobertura de responsabilidade 
em relação aos activos da rede, com 
exclusão da parte de responsabilidade 
referente às funções do operador de rede 
independente;
d) Prestar garantias para viabilizar o 
financiamento de eventuais ampliações da 
rede, com excepção dos investimentos em 
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que, nos termos da alínea b), deu o seu 
acordo ao financiamento por qualquer 
parte interessada, incluindo o operador 
independente.
7. Em estreita colaboração com a entidade 
reguladora, a autoridade nacional 
competente para a concorrência terá 
todos os poderes pertinentes para 
fiscalizar eficazmente o cumprimento, por 
parte do proprietário da rede de 
transporte, das obrigações que lhe 
incumbem por força do n.º 6.
Artigo 10.ºA
Separação dos proprietários das redes de 
transporte
1. No caso das redes de transporte para as 
quais tenha sido nomeado um operador 
independente, os proprietários que 
fizerem parte de empresas verticalmente 
integradas serão independentes de outras 
actividades não relacionadas com o 
transporte de electricidade, pelo menos 
em termos de forma jurídica, organização 
e tomada de decisões.
2. A fim de assegurar a independência do 
proprietário da rede de transporte a que 
faz referência o n.º 1, aplicar-se-ão os 
seguintes critérios mínimos:
a) As pessoas responsáveis pela gestão do 
proprietário da rede de transporte não 
podem participar nas estruturas da
empresa de electricidade integrada 
responsáveis, directa ou indirectamente, 
pela exploração diária da produção, da 
distribuição e do fornecimento de 
electricidade;
b) Devem ser tomadas medidas adequadas 
para garantir que os interesses 
profissionais das pessoas responsáveis 
pela gestão do proprietário da rede de 
transporte sejam tidos em conta de 
maneira a assegurar a sua capacidade de 
agir de forma independente;
c) O proprietário da rede de transporte 
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elaborará um programa de conformidade 
que enuncie as medidas adoptadas para 
garantir a exclusão de comportamentos 
discriminatórios e o controlo adequado da 
sua observância. O programa deve definir 
as obrigações específicas dos empregados 
com vista à consecução deste objectivo. A 
pessoa ou organismo responsável pelo 
controlo do programa de conformidade 
apresentará à entidade reguladora um 
relatório anual, que será publicado, com 
as medidas adoptadas.
3. A Comissão pode adoptar directrizes 
tendentes a assegurar o cumprimento 
integral e efectivo do disposto no n.º 2 do 
presente artigo por parte do proprietário 
da rede de transporte. Estas medidas, que 
têm por objectivo alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, 
complementando-a, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo, referido no 
n.º 3 do artigo 27.º-B.”

Or. en

Justificação

A separação da propriedade das redes de transporte nacionais é a única possibilidade de 
garantir a independência dos administradores das redes de transporte nacionais e de 
reforçar a transparência. Além disso, permitiria aos administradores das redes de transporte 
nacionais tornarem-se facilitadores mais eficazes do mercado. Num sistema ISO, a 
propriedade das redes de transporte nacionais e as actividades comerciais permanecem nas 
mesmas mãos. Embora as actividades de transporte nacionais sejam reguladas de forma 
estrita, isto dá origem a uma multiplicidade de normas.

Alteração 284
Miloslav Ransdorf

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/54/CE
Artigo 10 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Se, à data de entrada em vigor da 
presente directiva, a rede de transporte 
pertencer a uma empresa verticalmente 
integrada, os Estados-Membros poderão 
permitir derrogações ao disposto no n.º 1 
do artigo 8.º, sob condição de ser 
designado pelo Estado-Membro um 
operador de rede independente, mediante 
proposta do proprietário da rede, e de tal 
designação ser sujeita a aprovação pela 
Comissão. A empresa verticalmente 
integrada proprietária de uma rede de 
transporte não será, em caso algum, 
impedida de tomar medidas com vista a 
cumprir o disposto no n.º 1 do artigo 8.º.

1. Se, à data de entrada em vigor da 
presente directiva, a rede de transporte 
pertencer a uma empresa verticalmente 
integrada, ou quando um Estado-Membro 
o considerar apropriado com vista a 
assegurar as condições para um 
funcionamento efectivo da rede europeia 
de operadores de redes de transporte de 
electricidade ou a criação de um operador 
de rede de transporte supranacional, os 
Estados-Membros poderão permitir 
derrogações ao disposto no n.º 1 do 
artigo 8.º, sob condição de ser designado 
pelo Estado-Membro um operador de rede 
independente, mediante proposta do 
proprietário da rede, e de tal designação ser 
sujeita a aprovação pela Comissão. A 
empresa verticalmente integrada 
proprietária de uma rede de transporte não 
será, em caso algum, impedida de tomar 
medidas com vista a cumprir o disposto no 
n.º 1 do artigo 8.º.

Or. en

Justificação

O objectivo desta alteração é colocar em pé de igualdade os modelos do operador da rede de 
transporte e do operador de rede independente, por forma a assegurar um modelo coerente 
de funcionamento da rede em toda a Europa e a facilitar o estabelecimento de operadores de 
rede regionais ou pan-europeus. Os Estados-Membros devem ter a possibilidade de escolher 
entre duas opções idênticas (separação da propriedade e criação do operador de rede 
independente).

Alteração 285
Giles Chichester

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/54/CE
Artigo 10 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Se, à data de entrada em vigor da 
presente directiva, a rede de transporte 
pertencer a uma empresa verticalmente 
integrada, os Estados-Membros poderão 
permitir derrogações ao disposto no n.º 1 
do artigo 8.º, sob condição de ser 
designado pelo Estado-Membro um 
operador de rede independente, mediante 
proposta do proprietário da rede, e de tal 
designação ser sujeita a aprovação pela 
Comissão. A empresa verticalmente 
integrada proprietária de uma rede de 
transporte não será, em caso algum, 
impedida de tomar medidas com vista a 
cumprir o disposto no n.º 1 do artigo 8.º.

1. Se, à data de entrada em vigor da 
presente directiva, a rede de transporte 
pertencer a uma empresa verticalmente 
integrada, os Estados-Membros poderão 
permitir derrogações ao disposto no n.º 1 
do artigo 8.º, sob condição de ser 
designado pelo Estado-Membro um 
operador de rede independente para esse 
Estado-Membro, mediante proposta do 
proprietário da rede, e de tal designação ser 
sujeita a aprovação pela Comissão. A 
empresa verticalmente integrada 
proprietária de uma rede de transporte não 
será, em caso algum, impedida de tomar 
medidas com vista a cumprir o disposto no 
n.º 1 do artigo 8.º.

Or. en

Justificação

Esta alteração clarifica que só pode ser designado um operador de rede independente por 
Estado-Membro. O desenvolvimento de mercados regionais não seria favorecido pelo 
estabelecimento de múltiplos operadores de rede independentes num único Estado-Membro.

Alteração 286
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/54/CE
Artigo 10 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

"1-A. A fim de permitir uma 
transformação gradual, a derrogação será 
uma medida temporária de duração não 
superior a 4 anos. O resultado será a 
separação da propriedade."

Or. en
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Justificação

Se esta derrogação alternativa permanecer inalterada, exigirá uma série de regras 
complexas em matéria de governação e uma coordenação problemática entre os 
proprietários da rede e a respectiva administração pelo operador de rede independente. Na 
verdade, esta última solução apresenta sérios problemas quanto ao 
desenvolvimento/manutenção da rede e à definição de funções e responsabilidades nas 
actividades operacionais. Pode criar um ambiente adverso para os investimentos, com um 
impacto negativo sobre a adequação da rede e a segurança do aprovisionamento.

Alteração 287
Patrizia Toia, Vittorio Prodi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/54/CE
Artigo 10-A – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Devem ser tomadas medidas adequadas 
para garantir que os interesses profissionais 
das pessoas responsáveis pela gestão do 
proprietário da rede de transporte sejam 
tidos em conta de maneira a assegurar a 
sua capacidade de agir de forma 
independente;

b) Devem ser tomadas medidas adequadas 
para garantir que os interesses profissionais 
das pessoas responsáveis pela gestão do 
proprietário da rede de transporte sejam 
tidos em conta de maneira a eliminar 
qualquer elemento que possa 
desencorajar a sua capacidade de agir de 
forma independente;

Or. it

Justificação

Visa ter em conta o sistema de incentivos para garantir a independência do proprietário da 
rede de transporte.

Alteração 288
Lena Ek

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/54/CE
Artigo 10 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. As empresas certificadas pela entidade 
reguladora como cumprindo o disposto no 
artigo 8.°-A e no n.º 2 do artigo 10.° serão 
aprovadas e designadas pelos 
Estados-Membros como operadores de 
rede independentes. Aplicar-se-á o 
procedimento de certificação que é objecto 
do artigo 8.º-B.

3. As empresas certificadas pela entidade 
reguladora como cumprindo o disposto no 
artigo 8.°-A e no n.º 2 do artigo 10.° serão 
aprovadas e designadas pelos 
Estados-Membros como operadores de 
rede independentes. Aplicar-se-á o 
procedimento de certificação que é objecto 
do artigo 8.º-B e do artigo x do 
Regulamento (CE) n.º 1228/2003.

Or. en

Alteração 289
Lena Ek

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/54/CE
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se tiver tomado uma decisão em 
conformidade com o procedimento que é 
objecto do artigo 8.º-B e constatar que a 
entidade reguladora não cumpriu a sua 
decisão no prazo de dois meses, a 
Comissão, no prazo de seis meses, 
mediante proposta da Agência de 
Cooperação dos Reguladores da Energia 
e após ter ouvido os pareceres do 
proprietário e do operador da rede de 
transporte, designará um operador 
independente, por um período de 5 anos. 
Em qualquer momento, o proprietário da 
rede de transporte pode propor à entidade 
reguladora a designação de um novo 
operador independente, nos termos do 
procedimento referido no n.° 1 do artigo 
10.°.

4. Se tiver tomado uma decisão nos termos 
do artigo x do Regulamento (CE) n.º 
1228/2003 (antigo artigo 8.º-B, n.º 8, 
alínea b), da Directiva xx), e constatar que 
a entidade reguladora não cumpriu a sua 
decisão no prazo de dois meses, a 
Comissão designará um operador de rede 
independente, conforme prevê o artigo xx 
do Regulamento (CE) n.º 1228/2003.

Or. en
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Alteração 290
Catherine Stihler, David Martin

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/54/CE
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Cada operador independente será 
responsável por conceder e gerir o acesso 
de terceiros, incluindo a cobrança das taxas 
de acesso e das receitas associadas ao 
congestionamento e os pagamentos no 
âmbito do mecanismo de compensação 
entre operadores de redes de transporte, 
nos termos do artigo 3.º do Regulamento 
(CE) n.º 1228/2003, assim como por 
explorar, manter e desenvolver a rede de 
transporte e por assegurar a capacidade da 
rede para, mediante o planeamento do 
investimento, satisfazer uma procura 
razoável, a longo prazo. No 
desenvolvimento da rede, o operador 
independente será responsável pelo 
planeamento (incluindo o procedimento 
de autorização), pela construção e pela 
adjudicação da nova infra-estrutura. Para 
o efeito, agirá como operador de rede de 
transporte em conformidade com o 
presente capítulo. Os proprietários das 
redes de transporte não podem ser 
responsáveis pela concessão e gestão do 
acesso de terceiros nem pelo planeamento 
do investimento.

5. Cada operador independente será 
responsável por conceder e gerir o acesso 
de terceiros, incluindo a cobrança das taxas 
de acesso e das receitas associadas ao 
congestionamento e os pagamentos no 
âmbito do mecanismo de compensação 
entre operadores de redes de transporte, 
nos termos do artigo 3.º do Regulamento 
(CE) n.º 1228/2003, assim como pela 
exploração da rede, incluindo a 
configuração da rede em tempo real, a 
compensação e a segurança operacional. 
Cada operador de rede independente 
desenvolverá, em cooperação com os 
proprietários da rede de transporte 
afectada, disposições para assegurar a 
capacidade da rede para, mediante o 
planeamento do investimento, satisfazer 
uma procura razoável, a longo prazo. 

Or. en

Justificação

Os regimes comerciais preferenciais que as empresas verticalmente integradas concedem às 
suas filiais e as taxas punitivas aplicadas aos concorrentes contribuem para o insucesso do 
mercado interno da electricidade. Esta alteração reforça as propostas da Comissão para um 
modelo ISO.
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Alteração 291
Alyn Smith

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/54/CE
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Cada operador independente será 
responsável por conceder e gerir o acesso 
de terceiros, incluindo a cobrança das taxas 
de acesso e das receitas associadas ao 
congestionamento e os pagamentos no 
âmbito do mecanismo de compensação 
entre operadores de redes de transporte, 
nos termos do artigo 3.º do Regulamento 
(CE) n.º 1228/2003, assim como por 
explorar, manter e desenvolver a rede de 
transporte e por assegurar a capacidade da 
rede para, mediante o planeamento do 
investimento, satisfazer uma procura 
razoável, a longo prazo. No 
desenvolvimento da rede, o operador 
independente será responsável pelo 
planeamento (incluindo o procedimento 
de autorização), pela construção e pela 
adjudicação da nova infra-estrutura. Para 
o efeito, agirá como operador de rede de 
transporte em conformidade com o 
presente capítulo. Os proprietários das 
redes de transporte não podem ser 
responsáveis pela concessão e gestão do 
acesso de terceiros nem pelo planeamento 
do investimento.

5. Cada operador independente será 
responsável por conceder e gerir o acesso 
de terceiros, incluindo a cobrança das taxas 
de acesso e das receitas associadas ao 
congestionamento e os pagamentos no 
âmbito do mecanismo de compensação 
entre operadores de redes de transporte, 
nos termos do artigo 3.º do Regulamento 
(CE) n.º 1228/2003, assim como pela 
exploração da rede, incluindo a 
configuração da rede em tempo real, a 
compensação e a segurança operacional. 
Cada operador de rede independente 
desenvolverá, em cooperação com os 
proprietários da rede de transporte 
afectada, disposições para assegurar a 
capacidade da rede para, mediante o 
planeamento do investimento, satisfazer 
uma procura razoável, a longo prazo.

Or. en
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Alteração 292
Alyn Smith

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/54/CE
Artigo 10 – n.º 6 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) celebrar um acordo, aprovado pela 
entidade reguladora nacional, com o 
operador de rede independente para 
garantir a sua cooperação eficaz na 
manutenção e desenvolvimento da rede de 
transporte;

Or. en

Alteração 293
Catherine Stihler, David Martin

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/54/CE
Artigo 10 – n.º 6 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Financiar os investimentos decididos 
pelo operador independente e aprovados 
pela entidade reguladora ou aceitar o seu 
financiamento por qualquer parte 
interessada, incluindo o operador 
independente. Os pertinentes regimes de 
financiamento serão sujeitos à aprovação 
da entidade reguladora. Antes dessa 
aprovação, a entidade reguladora deve 
consultar o proprietário dos activos, 
juntamente com outras partes interessadas;

b) realizar os investimentos decididos em 
colaboração com o operador independente 
e aprovados pela entidade reguladora ou 
aceitar o seu financiamento por qualquer 
parte interessada. Os pertinentes regimes 
de financiamento serão sujeitos à 
aprovação da entidade reguladora. Antes 
dessa aprovação, a entidade reguladora 
deve consultar o proprietário dos activos, 
juntamente com outras partes interessadas;

Or. en
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Justificação

A presente alteração reforça as propostas da Comissão com vista a um modelo ISO.

Alteração 294
Alyn Smith

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/54/CE
Artigo 10 – n.º 6 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Financiar os investimentos decididos 
pelo operador independente e aprovados 
pela entidade reguladora ou aceitar o seu 
financiamento por qualquer parte 
interessada, incluindo o operador 
independente. Os pertinentes regimes de 
financiamento serão sujeitos à aprovação 
da entidade reguladora. Antes dessa 
aprovação, a entidade reguladora deve 
consultar o proprietário dos activos, 
juntamente com outras partes interessadas;

b) Realizar os investimentos decididos em 
colaboração com o operador independente 
e aprovados pela entidade reguladora ou 
aceitar o seu financiamento por qualquer 
parte interessada, incluindo o operador 
independente. Os pertinentes regimes de 
financiamento serão sujeitos à aprovação 
da entidade reguladora. Antes dessa 
aprovação, a entidade reguladora deve 
consultar o proprietário dos activos, 
juntamente com outras partes interessadas;

Or. en

Alteração 295
Catherine Stihler, David Martin

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/54/CE
Artigo 10 – n.º 6 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) celebrar um acordo, aprovado pela 
entidade reguladora nacional, com o 
operador de rede independente para 
garantir a sua cooperação eficaz na 
manutenção e desenvolvimento da rede de 
transporte.
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Or. en

Justificação

Os regimes de comércio preferenciais que as empresas verticalmente integradas atribuem a 
empresas afiliadas e as taxas punitivas aos concorrentes contribuem para o fracasso da 
realização do mercado interno da electricidade. A presente alteração reforça as propostas da 
Comissão com vista a um modelo ISO.

Alteração 296
Giles Chichester

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/54/CE
Artigo 10-A – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O proprietário da rede de transporte 
elaborará um programa de conformidade 
que enuncie as medidas adoptadas para 
garantir a exclusão de comportamentos 
discriminatórios e o controlo adequado da 
sua observância. O programa deve definir 
as obrigações específicas dos empregados 
com vista à consecução deste objectivo. A 
pessoa ou organismo responsável pelo 
controlo do programa de conformidade 
apresentará à entidade reguladora um 
relatório anual, que será publicado, com as 
medidas adoptadas.

c) o operador da rede de transporte 
elaborará um programa de conformidade 
que enuncie as medidas adoptadas para 
proporcionar um acesso justo e garantir a 
exclusão de comportamentos 
discriminatórios. O programa deve definir 
as obrigações específicas dos empregados 
com vista à consecução deste objectivo. A 
pessoa ou organismo responsável pelo 
controlo do programa de conformidade 
apresentará à entidade reguladora um 
relatório anual, que será publicado, com as 
medidas adoptadas.

Or. en

Justificação

Alargamento das disposições de conformidade a aplicar aos operadores das redes de 
transporte.
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Alteração 297
Giles Chichester

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/54/CE
Artigo 10-A – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) O responsável pela conformidade 
com o programa será adequadamente 
controlado por um responsável ou órgão 
nomeado, a seguir designado 
“responsável pela conformidade”, que 
será totalmente independente e terá
acesso a toda a informação necessária do 
operador da rede de transporte e de 
quaisquer empresas afiliadas, com vista 
ao cumprimento das suas funções;

Or. en

Justificação

Introdução do conceito de conselho de conformidade para superintender, a nível superior, o 
trabalho do departamento ou do responsável pela conformidade.

Alteração 298
Giles Chichester

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/54/CE
Artigo 10-A – n.º 2 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) a conformidade será supervisionada 
por um conselho de conformidade 
constituído por uma maioria de membros 
independentes da empresa verticalmente 
integrada. A pessoa ou organismo 
responsável pelo controlo do programa de 
conformidade apresentará à entidade 
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reguladora nacional um relatório anual, 
que será publicado, com as medidas 
adoptadas.

Or. en

Justificação

Introdução do conceito de conselho de conformidade para superintender, a nível superior, o 
trabalho do departamento ou do responsável pela conformidade.

Alteração 299
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/54/CE
Artigo 10-A – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode adoptar directrizes 
tendentes a assegurar o cumprimento 
integral e efectivo do disposto no n.º 2 do 
presente artigo por parte do proprietário 
da rede de transporte. 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.

Suprimido

Or. de

Justificação

As disposições relativas à separação de propriedade são disposições fundamentais da 
liberalização do mercado energético e, por conseguinte, não podem ser, de modo algum, 
desvalorizadas. Além disso, implicam igualmente ingerências no direito das sociedades que, 
atendendo à importância do direito das sociedades para a ordem económica, também não 
podem ser, de modo algum, desvalorizadas.
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Alteração 300
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/54/CE
Artigo 10-A – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode adoptar directrizes 
tendentes a assegurar o cumprimento 
integral e efectivo do disposto no n.º 2 do 
presente artigo por parte do proprietário 
da rede de transporte. 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.

Suprimido

Or. de

Justificação

Não é adequado preconizar a aplicação do procedimento de comitologia à configuração do 
teor das disposições em matéria de separação da propriedade no modelo ISO, em virtude da 
falta de legitimidade democrática associada a este tipo de procedimento. Deve antes deixar-
se as opções de conteúdo ao critério dos Estados-Membros que tenham optado pelo modelo 
ISO.

Alteração 301
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/54/CE
Artigo 10-A – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode adoptar directrizes 
tendentes a assegurar o cumprimento 
integral e efectivo do disposto no n.º 2 do 
presente artigo por parte do proprietário 

Suprimido
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da rede de transporte. Estas orientações, 
que têm por objectivo alterar elementos 
não essenciais da presente directiva, 
complementando-a, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo, referido no 
n.º 3 do artigo 27.º-B.

Or. en

Justificação

Supressão do procedimento de comitologia.

Alteração 302
Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/54/CE
Artigo 10-A – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

"3-A. Em caso de manutenção de uma 
integração vertical em virtude de um 
Estado-Membro exercer controlo sobre o 
operador da rede de transporte e as 
empresas que executam as funções de 
produção ou de fornecimento, são 
aplicáveis os n.ºs 2 e 3.”

Or. en

Justificação

É essencial que haja equidade genuína entre as empresas públicas e as empresas privadas.
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Alteração 303
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8-A (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 10-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A) É inserido o seguinte artigo:
“Artigo 10.º-B
Separação jurídica efectiva e eficaz das 
redes de transporte
I. Activos, equipamento, pessoal e 
identidade
1. 1. Os operadores das redes de 
transporte devem dispor de todos os 
recursos humanos, materiais e 
financeiros da empresa verticalmente 
integrada necessários à actividade regular 
de transporte de electricidade, 
nomeadamente:
i) os activos necessários para a actividade 
regular de transporte de electricidade são 
propriedade do operador da rede de 
transporte;
ii) o pessoal necessário para a actividade 
regular de transporte de electricidade é 
contratado pelo operador da rede de 
transporte;
iii) os recursos adequados destinados a 
financiar futuros projectos de 
investimento devem ser disponibilizados 
no plano financeiro anual.
As actividades consideradas necessárias 
para a actividade regular de transporte de 
electricidade referida no n.º 1 supra 
devem incluir, no mínimo:
- a representação do operador da rede de 
transporte, bem como os contactos com 
terceiros e as entidades reguladoras 
nacionais;
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- a concessão e a gestão de acesso por 
terceiros à rede, especialmente o acesso 
para novos operadores do mercado e 
produtores de energias renováveis;
- a cobrança das taxas de acesso, das 
receitas associadas ao congestionamento 
e dos pagamentos efectuados a título do 
mecanismo de compensação entre 
operadores de redes de transporte, em 
conformidade com o artigo 3.° do 
Regulamento (CE) n.° 1228/2003;
- a exploração, a manutenção e o 
desenvolvimento da rede de transporte;
- o planeamento do investimento, de 
molde a assegurar a capacidade a longo 
prazo da rede para atender pedidos 
razoáveis de transporte de electricidade e 
garantir a segurança do 
aprovisionamento;
- serviços jurídicos;
- serviços de contabilidade e de 
tecnologias de informação.
2. É proibida a locação de pessoal e a 
prestação de serviços de e para qualquer 
ramo de produção ou de fornecimento da 
empresa verticalmente integrada que 
desempenhe funções de produção ou 
abastecimento.
3. Os operadores das redes de transporte 
não exercem actividades além do 
transporte que possam colidir com as suas 
missões, incluindo a detenção de acções 
ou participações numa empresa ou de 
uma quota da sociedade verticalmente 
integrada ou em quaisquer outras 
empresas de gás ou electricidade. 
Quaisquer excepções requerem a 
autorização prévia da entidade reguladora 
nacional e limitam-se à posse de acções e 
participações em outras empresas da rede.
4. O operador da rede de transporte deve 
possuir uma identidade social própria, 
substancialmente diferente da identidade 
social da empresa verticalmente 
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integrada, com imagens de marca, 
actividades de comunicação e instalações 
distintas.
5. Os operadores das redes de transporte 
não levarão ao conhecimento da empresa 
verticalmente integrada informações 
sensíveis ou informações que representem 
uma vantagem competitiva, a menos que 
comuniquem estas informações a todos os 
participantes no mercado sem 
discriminações. O operador da rede de 
transporte fornece, em colaboração com 
as entidades reguladoras nacionais, estas 
informações.
6. As contas dos operadores das redes de 
transporte devem ser verificadas por um 
revisor de contas distinto do que verifica 
as contas da empresa verticalmente 
integrada e de todas as empresas a esta 
associadas. 
II. Independência dos gestores, do 
Director-geral e dos membros do 
Conselho de Administração do operador 
da rede de transporte.
7. As decisões relativas à nomeação e à 
cessação antecipada do cargo de 
director-geral ou de membro do órgão de 
direcção do operador da rede de 
transporte, bem como à celebração do 
respectivo contrato de trabalho e à sua 
rescisão antecipada, devem ser notificadas 
à entidade reguladora nacional. Estas 
decisões e disposições produzirão efeitos, 
a menos que no decurso do prazo de três 
semanas após a notificação, a entidade 
reguladora nacional competente tenha 
exercido o seu direito de veto. O veto pode 
ser expresso em relação à nomeação e à 
celebração de um contrato que suscite 
sérias dúvidas quanto à independência 
profissional do director-geral ou do 
membro do órgão de direcção designado; 
o veto pode ser expresso em relação à 
cessação antecipada do cargo e às 
respectivas disposições contratuais do 
director-geral ou do membro do órgão de 
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direcção, se a justificação de tal medida 
suscitar sérias dúvidas. 
8. O director-geral ou membro do órgão 
de direcção da rede de transporte têm o 
direito de interpor recurso perante a 
entidade reguladora nacional ou perante 
um tribunal, contra a cessação antecipada 
do seu cargo.
9. A entidade reguladora nacional adopta 
uma decisão relativamente ao recurso no 
prazo de seis meses. As excepções serão 
justificadas.
10. Após a cessação do cargo no operador 
da rede de transporte, o ex-director-geral 
e os ex-membros do órgão de direcção 
não podem exercer funções em qualquer 
ramo de produção ou de fornecimento da 
empresa verticalmente integrada durante 
um período mínimo de três anos.
11. O director-geral e os membros do 
conselho de administração não podem 
deter interesses numa sociedade da 
empresa verticalmente integrada, ou 
receber qualquer compensação dessa 
sociedade, que não seja o operador da 
rede de transporte. A sua remuneração 
não deve estar subordinada às actividades 
da empresa verticalmente integrada que 
não sejam as do operador da rede de 
transporte.
12. O director-geral e os membros do 
órgão de direcção do operador da rede de 
transporte não assumem qualquer 
responsabilidade, directa ou indirecta, 
pela exploração diária de outro ramo da 
empresa verticalmente integrada.
13. Sem prejuízo das disposições 
supramencionadas, o operador da rede de 
transporte goza de todos os direitos 
decisórios, independentes em relação à 
empresa de electricidade integrada, sobre 
os activos necessários para a exploração, 
a manutenção ou o desenvolvimento da 
rede. Esta regra não obsta à instauração 
de mecanismos de coordenação 
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adequados que visem assegurar que a 
sociedade-mãe dispõe de poderes para 
estabelecer limites globais para os níveis 
de endividamento da sua filial. A 
sociedade-mãe não tem o direito de dar 
instruções sobre a exploração diária ou 
sobre decisões específicas relativas à 
construção ou ao desenvolvimento das 
redes de transporte que respeitem as 
condições fixadas no plano financeiro 
aprovado ou em qualquer instrumento 
equivalente.
II. Conselho de Administração ou de 
Supervisão
14. Os presidentes do conselho de 
administração ou de supervisão do 
operador da rede de transporte e todos os 
seus membros não podem exercer funções 
em qualquer ramo da empresa 
verticalmente integrada. Não estão 
igualmente habilitados a exercer funções 
enquanto membros do conselho de 
administração ou de supervisão de 
qualquer empresa da empresa 
verticalmente integrada.
15. Os conselhos de administração e de 
supervisão dos operadores da rede de 
transporte são compostos por membros 
independentes, nomeados para um
mandato de cinco anos, no mínimo. A sua 
nomeação é notificada à entidade 
reguladora competente e produz efeitos 
nas condições descritas no n.º 6.
16. Para efeitos do disposto no n.° 15, um 
membro do conselho de supervisão ou da 
direcção de um operador da rede de 
transporte deve ser considerado 
independente se não tiver quaisquer 
relações comerciais ou outras com a 
empresa verticalmente integrada, com os 
accionistas que detêm o controlo ou com 
os órgãos de direcção de qualquer um 
deles que possam originar um conflito de 
interesses, em particular:
a) não foi empregado de qualquer ramo 
de produção ou de fornecimento da 
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empresa verticalmente integrada nos 
cinco anos que precederam a sua 
nomeação como membro do conselho de 
administração ou de supervisão;
b) não detém interesses na empresa 
verticalmente integrada nem recebe 
qualquer compensação da mesma ou de 
uma empresa afiliada, com excepção do 
operador da rede de transporte;
c) não mantém quaisquer relações 
profissionais com uma filial da empresa 
verticalmente integrada que exerça 
funções de fornecimento de energia 
durante a sua designação como membro 
do conselho de supervisão ou de 
administração;
d) não é membro do órgão de direcção de 
uma sociedade em que a empresa 
verticalmente integrada designa membros 
do conselho de supervisão ou de 
administração.
IV. Responsável pela conformidade
17. Os Estados-Membros assegurarão a 
elaboração e a implementação, por parte 
dos operadores das redes de transporte, de 
um programa de conformidade que 
enuncie as medidas a adoptar para 
garantir a exclusão de comportamentos 
discriminatórios. O programa deve 
igualmente definir as obrigações 
específicas dos empregados dos 
operadores das redes de transporte com 
vista à consecução deste objectivo. O 
programa está sujeito à aprovação da 
entidade reguladora nacional. A 
observância do programa é controlada de 
forma independente pelo responsável pela 
conformidade. A entidade reguladora 
nacional pode impor sanções se o 
programa de conformidade não for 
devidamente aplicado pelo operador das 
redes de transporte.
18. O director-geral ou o órgão de 
direcção do operador da rede de 
transporte nomeiam uma pessoa ou um 
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organismo para o desempenho da função 
de responsável pela conformidade que 
será responsável por:
i) controlar a aplicação do programa de 
conformidade;
ii) redigir um relatório anual detalhado 
que enuncie as medidas adoptadas para 
aplicar o programa de conformidade e 
apresentar esse relatório à entidade 
reguladora nacional; definição das 
medidas de aplicação do programa de 
conformidade e apresentação do relatório 
à entidade reguladora;
iii) formular recomendações sobre o 
programa de conformidade e a sua 
aplicação.
19. A independência do responsável pela 
conformidade é garantida, 
nomeadamente, pelos termos do seu 
contrato.
20. O responsável pela conformidade pode 
ser ouvido regularmente pelo Conselho de 
administração ou de supervisão do 
operador da rede de transporte, pela 
empresa verticalmente integrada e pelas 
entidades reguladoras nacionais.
21. O responsável pela conformidade 
assiste a todas as reuniões do conselho de 
administração ou de supervisão do 
operador da rede de transporte em que 
são abordadas as seguintes questões:
i) condições de acesso e ligação à rede, 
incluindo a cobrança das taxas de acesso, 
das receitas associadas ao 
congestionamento e dos pagamentos 
efectuados a título do mecanismo de 
compensação entre operadores de redes 
de transporte, em conformidade com o 
artigo 3.° do Regulamento (CE) n.° 
1228/2003;
ii) acções empreendidas para a 
exploração, a manutenção e o 
desenvolvimento da rede de transporte 
incluindo os investimentos de interligação 
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e de ligação;
iii) regras de compensação, incluindo 
regras para a energia de reserva;
iv) compras de produtos energéticos para 
compensar as perdas de energia.
22. Nestas reuniões, o responsável pela 
conformidade deve evitar que as 
informações relativas às actividades dos 
produtores ou fornecedores que possam 
ser comercialmente vantajosas sejam 
comunicadas de forma discriminatória ao 
conselho de supervisão ou à direcção.
23. O responsável pela conformidade tem 
acesso a todos os livros, registos e 
instalações do operador da rede de 
transporte, bem como a todas as 
informações necessárias para a 
concretização das suas tarefas.
24. O responsável pela conformidade só 
pode ser nomeado ou destituído pelo 
director-geral ou o órgão de direcção após 
aprovação prévia da entidade reguladora 
nacional. 
25. Após a sua exoneração, não deve ser 
vedada ao responsável pela conformidade 
a possibilidade de manter relações 
comerciais com a empresa verticalmente 
integrada por um período de, no mínimo, 
cinco anos.
V. Desenvolvimento da rede e poderes de 
decisão em matéria de investimento
26. Os operadores das redes de transporte 
elaboram um plano decenal de 
desenvolvimento da rede, no mínimo, de 
dois em dois anos. Devem definir medidas 
eficazes para garantir a adequação da 
rede e a segurança do aprovisionamento.
27. O plano decenal de desenvolvimento 
da rede deve, nomeadamente:
a) informar os participantes no mercado 
sobre as principais infra-estruturas de 
transporte que deverão ser construídas 
nos próximos dez anos;



AM\713548PT.doc 97/109 PE404.394v01-00

PT

b) incluir todos os investimentos já 
acordados e indicar os novos 
investimentos que deverão ser objecto de 
uma decisão de execução nos próximos 
três anos.
28. A fim de elaborar este plano decenal 
de desenvolvimento da rede, cada 
operador da rede de transporte deve 
formular uma hipótese razoável sobre a 
evolução da produção, do consumo e das 
trocas com outros países, e ter em conta 
os planos de investimento já existentes a 
nível regional e europeu. O operador da 
rede de transporte deve apresentar o 
projecto deste plano à entidade 
reguladora nacional em tempo útil.
29. A entidade reguladora nacional deve 
consultar, de forma aberta e transparente, 
todos os utilizadores da rede relevantes 
com base num projecto de plano decenal 
de desenvolvimento da rede e pode 
publicar o resultado do processo de 
consulta, nomeadamente no que se refere 
às eventuais necessidades de investimento. 
30. A entidade reguladora verifica se o 
plano decenal de desenvolvimento da rede 
cobre todas as necessidades de 
investimento identificadas na consulta. 
Esta autoridade pode obrigar o operador 
da rede de transporte a alterar o seu 
projecto.
31. Se o operador da rede de transporte se 
recusar a efectuar um dos investimentos 
enumerados no plano decenal de 
desenvolvimento da rede que devem ser 
realizados nos próximos três anos, os 
Estados-Membros providenciarão para 
que a entidade reguladora nacional 
disponha de competências para tomar 
uma das medidas seguintes:
a) exigir, por todos os meios legais, que o 
operador da rede de transporte cumpra as 
suas obrigações de investimento, 
utilizando para o efeito as suas 
capacidades financeiras, ou
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b) convidar investidores independentes a 
apresentar propostas para os 
investimentos necessários numa rede de 
transporte obrigando, eventualmente, o 
operador da rede de transporte a:
- aceitar o financiamento por um terceiro,
- proceder à aquisição de novos activos ou 
aceitar a aquisição por terceiros desses 
activos,
- explorar os novos activos em causa e
- obrigar os operadores da rede de 
transporte a aceitar o aumento de capital 
para financiar os investimentos 
necessários e permitir a participação de 
investidores independentes no capital.
As modalidades financeiras deste 
dispositivo estão sujeitas à aprovação da 
entidade reguladora nacional. Em ambos 
os casos, a regulamentação tarifária 
permitirá a cobrança de receitas que 
cubram os custos destes investimentos.
32. As autoridades nacionais competentes 
controlam e avaliam a aplicação do plano 
de investimento.
VI. Poderes de decisão em matéria de 
ligação de novas centrais eléctricas à rede 
de transporte
33. Os operadores das redes de transporte 
devem criar e publicar procedimentos 
transparentes e eficazes para a ligação 
não discriminatória de novas centrais 
eléctricas à rede. Estes procedimentos 
estão sujeitos à aprovação das entidades 
reguladoras nacionais.
34. Os operadores das redes de transporte 
não têm o direito de recusar a ligação de 
uma nova central eléctrica alegando uma 
eventual limitação futura das capacidades 
da rede, nomeadamente devido ao 
congestionamento de partes distantes da 
rede de transporte. Os operadores da rede 
de transporte devem fornecer as 
informações necessárias.
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35. Os operadores das redes de transporte 
não têm o direito de recusar um novo 
ponto de ligação pelo simples facto de que 
este implicará custos adicionais 
decorrentes da necessidade de aumentar a 
capacidade dos elementos da rede que 
estão próximas do ponto de ligação.
VII. Cooperação regional
36. Os Estados-Membros que optem por 
esta via devem impor obrigações 
específicas aos operadores das redes de 
transporte dentro de um período 
claramente delimitado e que leve à 
criação gradual de centros regionais de 
distribuição comuns (common regional 
dispatching centre), que, o mais tardar 
seis anos após a entrada em vigor da 
presente Directiva, são responsáveis pelas 
questões de segurança.
37. No caso de uma cooperação entre 
vários Estados-Membros a nível regional, 
e na sequência do pedido conjunto desses 
Estados-Membros, a Comissão pode 
designar um coordenador regional.
38. O coordenador regional deve 
promover a cooperação, a nível regional, 
entre as entidades reguladoras e 
quaisquer outras autoridades públicas 
competentes, operadores de redes, bolsas 
de energia, utilizadores da rede e 
participantes no mercado. Compete-lhe, 
nomeadamente: 
a) promover novos investimentos eficazes 
em interligações. Para o efeito, o 
coordenador regional assiste os 
operadores das redes de transporte 
aquando da elaboração dos respectivos 
planos de interligação regional e 
contribui para a coordenação das decisões 
de investimento e, se necessário, do 
processo de avaliação e atribuição das 
capacidades ("open season procedure");
b) promover a utilização eficaz e segura 
das redes. Para o efeito, o coordenador 
regional contribui para a coordenação 
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entre os operadores das redes de 
transporte, as entidades reguladoras 
nacionais e outras autoridades nacionais 
públicas competentes aquando da 
elaboração de mecanismos conjuntos de 
atribuição e salvaguarda;
c) apresentar à Comissão e aos 
Estados-Membros em causa um relatório 
anual sobre os progressos realizados na 
região e sobre os obstáculos e as 
dificuldades que se opõem à realização de 
progressos.
VIII. Sanções
39. Com vista a exercer as funções que 
lhe são conferidas pelo presente artigo, a 
autoridade reguladora nacional:
i) terá o direito de exigir toda e qualquer 
informação ao operador da rede de 
transporte e de contactar directamente 
qualquer membro do pessoal do operador 
da rede de transporte; em caso de dúvida, 
os mesmos direitos assistem à empresa 
verticalmente integrada e respectivas 
filiais;
ii) poderá realizar todas as inspecções 
necessárias ao operador da rede de 
transporte e, em caso de dúvida, à 
empresa verticalmente integrada e 
respectivas filiais; aplicam-se as 
disposições do artigo 20º do Regulamento 
do Conselho (CE) 1/2003, sobre a 
execução das regras de concorrência 
estabelecidas nos artigos 81º e 82º do 
Tratado.
40. A fim de satisfazer as obrigações 
consagradas no presente artigo, a 
entidade reguladora nacional tem o 
direito de adoptar sanções eficazes, 
adequadas e dissuasoras em relação ao 
operador da rede de transporte e/ou à 
empresa verticalmente integrada, desde 
que estas não cumpram as suas 
obrigações nos termos do presente artigo 
ou das decisões das entidades reguladoras 
nacionais. Este poder prevê o direito de:
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i) impor sanções pecuniárias eficazes, 
adequadas e dissuasoras, cujo montante é 
calculado em função do volume de 
negócios da empresa da rede de 
transporte;
ii) adoptar decisões tendo em vista prover 
a um comportamento discriminatório;
iii) retirar, pelo menos parcialmente, a 
licença ao operador da rede de transporte, 
se este violar reiteradamente as 
disposições de separação consagradas no 
presente artigo.”

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros têm a oportunidade de prosseguir a liberalização dos seus mercados 
sem terem de recorrer à separação da propriedade.

Alteração 304
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8-B (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

8-B) O nº 2 do artigo 11º passa a ter a 
seguinte redacção:
“2. O despacho das instalações de 
produção e a utilização das interligações 
deve fazer se com base em critérios que
podem ser aprovados pelo Estado-
Membro em causa e que devem ser 
objectivos, publicados e aplicados de 
forma não discriminatória, a fim de 
assegurar o bom funcionamento do 
mercado interno da electricidade. Tais 
critérios tomarão em consideração a 
prioridade económica da electricidade 
proveniente das opções do lado da 
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procura e das instalações de produção 
disponíveis ou das transferências através 
de interligações e os condicionalismos 
técnicos da rede.

Or. en

(Aditamento de um elemento no n.° 2 do artigo 11.° da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

As opções do lado da procura como os convites à apresentação de propostas, o despacho 
automático de equipamento industrial ou os contadores inteligentes à escala das redes de 
distribuição devem ser sempre confrontadas com as opções do lado da procura, em pé de 
igualdade. Estas opções podem ser mais económicas e, geralmente, melhores para a 
minimização das emissões em picos da procura. Os operadores das redes de transporte 
devem dispor de competências para avaliar esse recurso e classificar a sua ordem de mérito, 
salvo disposições em contrário dos reguladores.

Alteração 305
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8-C (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(8-C) O nº 3 do artigo 11.º passa a ter a 
seguinte redacção:
"3. A entidade reguladora nacional deve 
exigir que, ao despachar instalações de 
produção, o operador da rede dê 
prioridade às novas instalações que 
utilizem fontes de energia nuclear ou 
resíduos ou um processo de produção 
combinada de calor e electricidade, salvo 
se os requisitos de compensação técnica 
ou a segurança e a fiabilidade da rede 
forem postos em causa."

Or. en
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(Aditamento de novos elementos no n.° 3 do artigo 11.° da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

As novas instalações de produção que utilizam energia nuclear e energias renováveis devem 
ter um acesso prioritário à rede, desde que não coloquem problemas de compensação 
técnica. Esta medida permitirá aos Estados-Membros atingir os seus objectivos em matéria 
de energias renováveis.

Alteração 306
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8-C (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(8-C) O nº 3 do artigo 11.º passa a ter a 
seguinte redacção:
“3. Os Estados-Membros exigem que, ao 
mobilizarem as instalações de produção, 
os operadores de redes dêem prioridade 
às instalações que utilizem fontes de 
energia renováveis [...] ou um processo 
de produção que combine calor e 
electricidade.”

Or. en

(Alteração de uma palavra e supressão de duas outras palavras do n.º 3 do artigo 11.º da 
Directiva 2003/54/CE)

Justificação

A fim de alcançar o objectivo de acordo com o qual 20% da energia da UE deve proceder de 
fontes de energia renováveis até 2020, deve ser garantido o acesso às redes por parte das 
energias renováveis.



PE404.394v01-00 104/109 AM\713548PT.doc

PT

Alteração 307
Mechtild Rothe

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8-C (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(8-C) O nº 3 do artigo 11º passa a ter a 
seguinte redacção:
"3. Os Estados-Membros exigem que, ao 
despachar instalações de produção, o 
operador da rede dê prioridade às 
instalações que utilizem fontes de 
energia renováveis ou resíduos ou um 
processo de produção combinada de 
calor e electricidade.”

Or. en

(Mesma redacção que a do n.° 3 do artigo 11.° da Directiva 2003/54/CE, substituindo 
“podem exigir” por “exigem”)

Justificação

A União Europeia fixou uma meta de 20% de energias renováveis até 2020. A fim de 
alcançar este objectivo é necessário superar variações substanciais entre os Estados-
Membros no grau de integração garantido o acesso prioritário às redes por parte das 
energias renováveis.

Alteração 308
Britta Thomsen

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8-C (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(8-C) O nº 3 do artigo 11º passa a ter a 
seguinte redacção:
"3. Os Estados-Membros exigem que, ao 
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despachar instalações de produção, o 
operador da rede dê prioridade às 
instalações que utilizem fontes de 
energia renováveis ou resíduos ou um 
processo de produção combinada de 
calor e electricidade.”

Or. en

(Mesma redacção que a do n.° 3 do artigo 11.° da Directiva 2003/54/CE substituindo 
“podem exigir” por “exigem”)

Justificação

À medida que vão sendo feitos progresso nos mercados energéticos regionais em 
desenvolvimento, é essencial envidar esforços para garantir a inexistência de uma lacuna 
regulamentar entre o mercado nacional e regional. Tal requer que os poderes do regulador 
nacional sejam especificados nestas áreas.

Alteração 309
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8-D (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

8-D) É suprimido o nº 4 do artigo 11º.

Or. en

(Supressão do n.º 4 do artigo 11.º da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

Não há razão para dar prioridade às fontes de energia de combustíveis.
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Alteração 310
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8-E (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 11 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

(8-E) O nº 5 do artigo 11º passa a ter a 
seguinte redacção:
“5. Os Estados-Membros ou as 
autoridades reguladoras exigem que os 
operadores da rede de transporte 
satisfaçam normas mínimas no que 
respeita à exploração, à manutenção e 
desenvolvimento da rede de transporte, 
incluindo a capacidade de interligação.”

Or. en

(Mesma redacção que a do n.° 5 do artigo 11.° da Directiva 2003/54/CE, no qual foram 
alterados e aditados alguns elementos)

Justificação

As normas, as regras e os procedimentos acordados e divulgados para a exploração, a 
manutenção e o desenvolvimento da rede são essenciais para o funcionamento adequado do 
mercado interno. Por conseguinte, o cumprimento dessas normas deve ser obrigatório para 
todos os operadores de redes de transporte. Este dever técnico é desempenhado com mais 
eficácia pelas autoridades reguladoras que têm competência para garantir o acesso não 
discriminatório ao transporte e para estabelecer as tarifas aplicáveis à rede de transporte.

Alteração 311
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8-F (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 11 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

(8-F) O nº 6 do artigo 11º passa a ter a 
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seguinte redacção:
“6. Os operadores das redes de 
transporte devem adquirir a energia que 
utilizam para cobrir as perdas de 
energia e reservar capacidade nas suas 
redes de acordo com procedimentos 
transparentes, não discriminatórios e 
baseados nas regras do mercado, sempre 
que desempenhem essa função. A 
energia adquirida não deve compreender 
uma percentagem de energias renováveis 
inferior aos compromissos do(s) 
Estado(s)-Membro(s) em causa.”

Or. en

(Aditamento de novos elementos no n.° 6 do artigo 11.° da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

Os operadores de redes de transporte devem contribuir para os objectivos de cada Estado-
Membro em termos de consumo de energias renováveis. Os reguladores devem estar em 
posição de solicitar uma taxa de aquisição de energias renováveis aplicável aos operadores 
de redes de transporte.

Alteração 312
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 8-G (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 11 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-G) No artigo 11.º é aditado o seguinte 
número:

“7-A. Os operadores das redes de 
transporte possibilitarão a participação de 
grandes clientes finais e de agregadores 
de clientes finais nos mercados de reserva 
e de compensação. Sempre que as ofertas 
da produção e da procura tiverem o 
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mesmo preço, a procura terá prioridade."

Or. en

(Aditamento do novo n.° 7-A no artigo 11.° da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

A fim de melhorar a eficiência energética, importa que os consumidores participem 
activamente nos mercados de serviços auxiliares, em particular quando tiverem capacidade 
para reduzir a procura em determinados momentos críticos (picos de procura e 
emergências). Os grandes consumidores finais podem participar directa ou indirectamente 
nesses mercados. Os pequenos consumidores não podem participar directamente nesses 
mercados, a menos que alguém (por exemplo, o fornecedor) tenha capacidade para agregar 
uma grande parte dos mesmos e de controlar com eficácia a parte da sua procura.

Alteração 313
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8-H (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 11 – n.º 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-H) No artigo 11.º é aditado o seguinte 
número:

“7-B. As autoridades reguladoras 
nacionais assegurarão que as regras e as 
tarifas de compensação serão 
convenientemente harmonizadas em todos 
os Estados-Membros até ...* . Em 
particular, garantirão que os grandes 
clientes finais, os agregadores de clientes
finais e os produtores distribuídos tenham 
capacidade para contribuir eficazmente 
para a compensação e outros serviços 
auxiliares pertinentes.
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* Dois anos após a entrada em vigor da 
presente directiva.”

Or. en

(Aditamento do novo n.° 7-B no artigo 11.° da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

Nos termos do artigo 23.º, as entidades reguladoras são responsáveis por fixar ou aprovar 
(…) pelo menos as metodologias utilizadas para calcular ou estabelecer os termos e as 
condições de (…) prestação de serviços de compensação. Visto que a harmonização dos 
serviços de compensação é um elemento crucial para o funcionamento adequado do mercado 
interno, as autoridades reguladores, em estreita colaboração com os operadores de redes de 
transporte, aplicarão o nível adequado de harmonização.
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