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Alteração 314
Robert Goebbels

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/54/CE
Artigo 12 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As informações comerciais essenciais 
para a concorrência no mercado, 
nomeadamente as informações que 
permitem identificar o ponto de entrega, 
as informações relativas à potência 
instalada, bem como as informações 
relativas à potência contratada, estão 
acessíveis a todos os operadores de 
fornecimento de electricidade no 
mercado. Se necessário, a autoridade de 
regulação nacional obrigará os 
operadores tradicionais a fornecer estes 
dados aos interessados.

Or. fr

Alteração 315
Anne Laperrouze

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/54/CE
Artigo 12 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os operadores da rede de 
distribuição velam por que as informações 
comerciais essenciais à concorrência no 
mercado, nomeadamente as informações 
que permitem identificar o ponto de 
entrega, as informações relativas à 
potência instalada e à potência 
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contratada, estejam acessíveis de forma 
não discriminatória a todos os operadores 
de fornecimento de electricidade no 
mercado.

Or. fr

Justificação

Os operadores tradicionais dispõem do conjunto das informações relativas à conexão do 
cliente dado que, por um lado, herdaram os bancos de dados, e, por outro lado, fornecem o 
conjunto dos clientes com base nas tarifas regulamentadas. Extrair do campo destas 
"informações comerciais sensíveis" as informações que permitem identificar o ponto de 
entrega, a potência instalada e a potência contratada permitiria uma concorrência mais sã.

Alteração 316
Eluned Morgan

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9-A (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) É inserido o seguinte artigo: 
“Artigo 12.º-A
1. Os operadores das redes de transporte 
criarão, no prazo de um ano a contar da 
entrada em vigor da Directiva .../.../CE 
que altera a Directiva 2003/54/CE que 
estabelece regras comuns para o mercado 
interno da electricidade, um Centro de 
Coordenação da Interligação. 
2. O Centro de Coordenação da 
Interligação será um organismo dotado de 
personalidade jurídica e  independente.  
3. O Centro de Coordenação da 
Interligação disporá das informações e 
dos recursos de comunicação necessários, 
bem como dos conhecimentos 
especializados pertinentes. 
4. Os operadores das redes de transporte 
deverão fornecer ao Centro de 
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Coordenação da Interligação todas as 
informações pertinentes no tocante à 
planificação operacional e ao 
funcionamento em tempo real dos 
respectivos sistemas, nomeadamente, 
numa base diária, no que se refere a cada 
interligação, à capacidade disponível 
esperada, à utilização efectiva da 
capacidade, às receitas associadas ao 
congestionamento e à redução do 
fornecimento de electricidade. A lista das 
referidas informações será aprovada pela 
Agência e as informações serão 
publicadas electronicamente pelo Centro 
de Coordenação da Interligação. 
5. O Centro de Coordenação da 
Interligação será responsável pela gestão 
de situações de emergência e de 
restabelecimento de acordo com 
procedimentos previamente aprovados. 
Estes procedimentos serão estabelecidos e 
aprovados nos termos do disposto no 
artigo 2.º-E do Regulamento (CE) Nº 
1228/2003. 
6. O Centro de Coordenação da 
Interligação apresentará à Agência e à 
Comissão um  relatório anual que conterá 
uma descrição da utilização das 
interligações, incluindo as receitas 
associadas ao congestionamento, bem 
como todas as principais interrupções ou 
perturbações no fornecimento de energia 
eléctrica ocorridas em cada rede 
interligada e as medidas tomadas pelos 
operadores das redes de transporte para 
restabelecer o funcionamento normal."

Or. en

Justificação

A criação do Centro de Coordenação da Interligação reveste-se de crucial importância para 
o desenvolvimento futuro do mercado interno. Para aumentar a transparência do mercado 
interno da energia é necessário pôr à disposição de todos os intervenientes informações 
oportunas e coerentes no tocante à utilização das interligações. Essa tarefa deverá ser levada 
a cabo e gerida pelos operadores das redes de transporte.
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Alteração 317
Erika Mann

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9-B (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(9-B) No artigo 14.°, o n.° 3 passa a ter a 
seguinte redacção:
"3. O operador da rede de distribuição 
deve fornecer aos utilizadores da rede as 
informações de que necessitem para um 
acesso eficaz à rede e uma utilização 
eficaz da mesma.

Or. en

Justificação

A eficácia é importante no que se refere não só ao acesso à rede mas também à sua 
utilização. É, por conseguinte, necessário alargar o âmbito desta disposição no sentido de 
permitir que os utilizadores e os operadores optimizem a utilização das redes de distribuição.

Alteração 318
Erika Mann

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9-C (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 14 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-C) Ao artigo 14.º é aditado o seguinte 
número:
"3-A. O operador da rede de distribuição 
apresentará à entidade reguladora 
competente, no prazo de um ano a contar 
da entrada em vigor da Directiva .../.../CE 
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que altera a Directiva 2003/54/CE que 
estabelece regras comuns para o mercado 
interno da electricidade, uma proposta 
que contenha a descrição dos sistemas 
apropriados de informação e 
comunicação a implementar com vista ao 
fornecimento das informações referidas 
no nº  3. Essa proposta facilitará, inter 
alia, a utilização de contadores 
electrónicos bi-direccionais, a 
participação activa dos clientes finais e 
dos produtores de geração distribuída no 
funcionamento da rede e o fluxo de 
informações em tempo real entre os 
operadores das redes de distribuição e de 
transporte com vista a optimizar a 
utilização de todos os recursos disponíveis 
nos sectores da produção, da rede e da 
procura."

Or. en

(Aditamento de um novo número 3-A ao artigo 14.° da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

Para assegurar uma utilização eficaz de todos os recursos, incluindo a procura, a produção 
distribuída e as redes de distribuição, é essencial que os operadores das redes de distribuição 
adoptem tecnologias da informação e das comunicações modernas, transformando as redes 
de distribuição em elementos activos de um sistema de energia sustentável. As redes 
inteligentes são cruciais para a utilização economicamente eficaz dos recursos renováveis e 
para a adopção generalizada de uma gestão eficiente do lado da procura, promovendo a 
introdução de novos serviços de energia.

Alteração 319
Erika Mann

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9-D (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 14 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-D) Ao artigo 14.ºé aditado o seguinte 
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número:
"3-B. No prazo de dois anos a contar da 
entrada em vigor da Directiva .../.../CE 
que altera a Directiva 2003/54/CE que 
estabelece regras comuns para o mercado 
interno da electricidade, as entidades 
reguladoras nacionais aprovarão as 
propostas referidas no n.º 3.A. As 
entidades reguladoras nacionais deverão 
assegurar a interoperabilidade total dos 
sistemas de informação e comunicação a
implementar. Neste sentido, poderão 
emitir orientações e exigir alterações às 
propostas referidas no n.º 3-A".

Or. en

(Aditamento de um novo número ao artigo 14.° da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

Ver a justificação da alteração anterior.

Alteração 320
Erika Mann

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9-E (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 14 – n.º 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-E) Ao artigo 14.ºé aditado o seguinte 
número:
"3-C. Antes de notificar o operador da 
rede de distribuição da sua decisão no 
tocante à proposta referida no n.º 3, a 
entidade reguladora nacional deverá 
informar a Agência ou, no caso de esta 
ainda não estar em funcionamento, a 
Comissão. A Agência ou a Comissão 
velará por que os sistemas de informação 
e comunicação a implementar facilitem o 
desenvolvimento do mercado interno da 
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electricidade e não introduzam novos 
entraves técnicos."

Or. en

(Aditamento de um novo número ao artigo 14.° da Directiva 2003/54/CE)

Alteração 321
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9-F (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 14 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

(9-F) No artigo 14.º, o n.º 4 passa a ter a 
seguinte redacção:
"4. Os Estados-Membros devem exigir 
que, ao despacharem instalações de 
produção, os operadores das redes dêem 
prioridade às instalações que utilizem 
fontes de energia renováveis [...] ou um 
processo de produção combinada de 
calor e electricidade."

Or. en

(Alteração de uma palavra e supressão de duas do n.º 4 do artigo 14.º da Directiva 
2003/54/CE)

Justificação

Para que possa ser cumprido o objectivo de, até 2020, fazer com que 20% da energia da UE 
provenha de fontes de energia renováveis, há que garantir que estas tenham um acesso 
prioritário às redes.

Alteração 322
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9-F (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 14 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

(9-F) No artigo 14.º, o n.º 4 passa a ter a 
seguinte redacção:

"4. Os Estados-Membros devem exigir 
que, ao despacharem instalações de 
produção, os operadores das redes dêem 
prioridade às instalações novas, salvo se 
os requisitos de equilibragem técnica ou a 
segurança e a fiabilidade da rede forem 
postos em causa.

Or. en

(Aditamento de novos elementos ao n.° 4 do artigo 14.° da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

As instalações de produção novas devem ter um acesso prioritário à rede, desde que não 
coloquem problemas de equilibragem. Esta medida permitirá que os Estados-Membros 
atinjam os seus objectivos em matéria de energias renováveis.

Alteração 323
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9-G (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 14 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-G) No artigo 14.º, é aditado o seguinte 
parágrafo: 
“4-A. Os Estados-Membros devem apoiar 
o desenvolvimento de contadores e de 
redes inteligentes, incumbindo essa 
responsabilidade às empresas de 
distribuição de electricidade. As entidades 
reguladoras nacionais serão responsáveis 
pelo controlo do processo desse 
desenvolvimento e pelo estabelecimento 
de normas comuns para o efeito."
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Or. en

(Aditamento de um novo número 4-A ao artigo 14.° da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

Os Estados-Membros devem apoiar o desenvolvimento de contadores e redes inteligentes e as 
entidades reguladoras nacionais deverão ser responsáveis pelo controlo do processo.

Alteração 324
Hannes Swoboda

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9-G (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 14 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-G) No artigo 14.º, é aditado o seguinte 
parágrafo: 
“4-A. Os Estados-Membros devem 
igualmente velar pela instalação de 
contadores e de redes inteligentes com 
uma utilização extensiva de tecnologias 
da informação orientadas para os 
consumidores no prazo de dez anos a 
contar da entrada em vigor da Directiva 
.../.../CE  que altera a Directiva 
2003/54/CE que estabelece regras comuns 
para o mercado interno da electricidade, 
desde que a responsabilidade por essa 
instalação incumba às empresas de 
distribuição de electricidade. As entidades 
reguladoras nacionais devem estabelecer 
um programa contínuo que assegure o 
cumprimento desta obrigação dentro do 
prazo fixado.”

Or. en

Justificação

A União Europeia deveria incentivar os Estados-Membros a instalar contadores e redes 
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inteligentes dentro de um prazo fixado. Os consumidores tirarão um maior partido da energia 
e terão maior consciência das questões relacionadas com a mesma se tiverem conhecimento 
em tempo real do seu próprio consumo. 

Alteração 325
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9-H (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 14 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-H) No artigo 14.º, é aditado o seguinte 
número:
"6-A. Os operadores de redes de 
distribuição devem facilitar a participação 
dos grandes clientes finais, dos 
agregadores de clientes finais e dos 
produtores de geração distribuída nos 
mercados de reserva e compensação, 
sempre que desempenhem esta função. 
Sempre que as ofertas de produção e 
procura tenham o mesmo preço, deve ser 
conferida prioridade à procura."

Or. en

(Aditamento de um novo número 6-A ao artigo 14.° da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

Para aumentar a eficiência energética, é importante que os consumidores e os produtores de 
geração distribuída participem activamente nos mercados de serviços conexos, em particular 
quando podem reduzir a procura da rede em determinados momentos críticos (períodos de 
ponta, emergências). Os grandes consumidores podem participar nesses mercados; os 
pequenos consumidores não podem participar directamente nesses mercados a menos que 
alguém (por exemplo, o fornecedor) possa agregar um grande número deles e controlar parte 
da sua procura.
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Alteração 326
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9-I (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 14 – n.º 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-I) No artigo 14.º, é aditado o seguinte 
número:
"6-B. As entidades reguladoras nacionais 
devem assegurar que as normas e as 
tarifas de compensação aplicadas pelos 
operadores de redes de transporte e de 
distribuição, sempre que desempenhem 
esta função, sejam harmonizadas no 
prazo de dois anos a contar da entrada em 
vigor da Directiva.../.../CE que altera a 
Directiva 2003/54/CE que estabelece 
regras comuns para o mercado interno da 
electricidade. Em particular, devem 
assegurar que os grandes clientes finais, 
os agregadores de clientes finais e os 
produtores de geração distribuída possam 
contribuir de forma efectiva para os 
serviços de reserva e compensação."

Or. en

(Aditamento de um novo número 6-B ao artigo 14.° 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 a utilizar para calcular ou estabelecer as condições de (...) 
prestação de serviços de compensação".  Uma vez que a harmonização dos serviços de 
compensação é um elemento crucial para o bom funcionamento do mercado interno da 
electricidade, as entidades reguladoras, em estreita colaboração com os operadores de redes 
de transporte e de distribuição, deverão impor o grau adequado de harmonização a nível 
nacional e da UE.
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Alteração 327
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9-J (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 14 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-J) Ao artigo 14.ºé aditado o seguinte 
número:
“7-A. Deve dar-se prioridade à 
electricidade produzida a partir de fontes 
de energia renováveis, produção 
combinada de calor e electricidade e 
outras formas de produção distribuída, e 
os custos da ligação de novos produtores 
de electricidade produzida a partir de 
fontes de energia renováveis e produção 
combinada de calor e electricidade devem 
ser objectivos, transparentes e não 
discriminatórios. Um sistema europeu de 
referência (benchmarking) garantirá que 
não existam obstáculos ao estímulo da 
produção dispersa."

Or. en

(Aditamento de um novo número 7-A ao artigo 14.° da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

Os custos da ligação de novas fontes de energia renováveis - especialmente parques eólicos e 
centrais de co-geração de energia - podem reduzir a atractividade dos investimentos. É 
necessário estabelecer tarifas claras e justas que tomem em consideração os benefícios 
adicionais resultantes destas tecnologias.

Alteração 328
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9-K (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 14 – n.º 7-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(9-K) Ao artigo 14.ºé aditado o seguinte 
número:

"7-B. O financiamento dos operadores de 
redes de distribuição deve ser 
independente do nível das suas vendas, 
mediante a utilização de taxas que 
separem o seu orçamento da utilização de 
energia dos seus clientes.

Or. en

(Aditamento do novo n.° 7-B ao artigo 14.° da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

Este princípio da "dissociação" é essencial para dar prioridade à eficiência na utilização.  
Retira os incentivos ao aumento das vendas por parte dos operadores de redes de 
distribuição, qualquer que seja a sua ligação com os fornecedores de energia a montante. 
Este princípio pode ser aplicado independentemente da situação dos operadores de redes de 
distribuição no que respeita à separação. 

Alteração 329
Werner Langen

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10 – alínea c)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 15 – n.º 3

Texto proposto pela Comissão Alteração

3. Se o operador da rede de distribuição 
fizer parte de uma empresa verticalmente 
integrada, os Estados-Membros 
assegurarão que as suas actividades sejam 
fiscalizadas, para que ele não possa tirar 
proveito da sua integração vertical para 
falsear a concorrência. Em particular, os 
operadores de redes de distribuição 
verticalmente integrados não devem, nas 
suas comunicações e imagens de marca, 
criar confusão no que respeita à identidade 

3. Se o operador da rede de distribuição 
fizer parte de uma empresa verticalmente 
integrada, os Estados-Membros 
assegurarão que as suas actividades sejam 
fiscalizadas, para que ele não possa tirar 
proveito da sua integração vertical para 
distorcer a concorrência. Em particular, os 
operadores de redes de distribuição 
verticalmente integrados não devem, nas 
suas comunicações, criar confusão no que 
respeita à identidade distinta do ramo de 
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distinta do ramo de abastecimento da 
empresa verticalmente integrada.

abastecimento da empresa verticalmente 
integrada.

Or. de

Alteração 330
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10 – alínea c)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 15 – n.º 3

Texto proposto pela Comissão Alteração

3. Se o operador da rede de distribuição 
fizer parte de uma empresa verticalmente 
integrada, os Estados-Membros 
assegurarão que as suas actividades sejam 
fiscalizadas, para que ele não possa tirar 
proveito da sua integração vertical para 
falsear a concorrência. Em particular, os 
operadores de redes de distribuição 
verticalmente integrados não devem, nas 
suas comunicações e imagens de marca, 
criar confusão no que respeita à identidade 
distinta do ramo de abastecimento da 
empresa verticalmente integrada.

3. Se o operador da rede de distribuição 
fizer parte de uma empresa verticalmente 
integrada, os Estados-Membros 
assegurarão que as suas actividades sejam 
fiscalizadas, para que ele não possa tirar 
proveito da sua integração vertical para 
distorcer a concorrência. Em particular, os 
operadores de redes de distribuição 
verticalmente integrados não devem, nas 
suas comunicações, criar confusão no que 
respeita à identidade distinta do ramo de 
abastecimento da empresa verticalmente 
integrada.

Or. de

Alteração 331
Catherine Stihler, David Martin

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10 – alínea c)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se o operador da rede de distribuição 
fizer parte de uma empresa verticalmente 
integrada, os Estados-Membros 

3. Se o operador da rede de distribuição 
fizer parte de uma empresa verticalmente 
integrada, os Estados-Membros 
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assegurarão que as suas actividades sejam 
fiscalizadas, para que ele não possa tirar 
proveito da sua integração vertical para 
falsear a concorrência. Em particular, os 
operadores de redes de distribuição 
verticalmente integrados não devem, nas 
suas comunicações e imagens de marca, 
criar confusão no que respeita à 
identidade distinta do ramo de 
abastecimento da empresa verticalmente 
integrada.

assegurarão que as suas actividades sejam 
fiscalizadas, para que ele não possa tirar 
proveito da sua integração vertical para 
falsear a concorrência.

Or. en

Justificação

Cabe aos Estados-Membros aplicar medidas destinadas a assegurar a separação eficaz da 
distribuição das outras actividades de empresas verticalmente integradas.

Alteração 332
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10 – alínea c)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode adoptar orientações 
para assegurar o cumprimento cabal e 
efectivo do n.º 2 por parte do operador da 
rede de distribuição, no que respeita à 
independência total deste, à ausência de 
comportamento discriminatório e à 
proibição de as actividades de 
fornecimento da empresa verticalmente 
integrada tirarem vantagens indevidas da 
sua integração vertical. 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.

Suprimido
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Or. en

Justificação

Nos termos desta disposição, a Comissão adoptará orientações, através de comitologia, para 
assegurar (i) a independência do operador da rede de distribuição, (ii) a ausência de 
comportamento discriminatório e (iii) que a empresa verticalmente integrada não possa tirar 
vantagens indevidas da sua integração vertical. Todas estas medidas devem ser adoptadas 
com a participação do Conselho e do Parlamento Europeu, atendendo a que uma utilização 
excessiva da comitologia poderia aumentar a incerteza da regulamentação.

Alteração 333
Werner Langen

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10 – alínea c)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 15 – n.º 4

Texto proposto pela Comissão Alteração

4. A Comissão pode adoptar orientações 
para assegurar o cumprimento cabal e 
efectivo do n.º 2 por parte do operador da 
rede de distribuição, no que respeita à 
independência total deste, à ausência de 
comportamento discriminatório e à 
proibição de as actividades de 
fornecimento da empresa verticalmente 
integrada tirarem vantagens indevidas da 
sua integração vertical. 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

Os resultados de um procedimento de comitologia são potencialmente muito abrangentes. 
Tais disposições essenciais afectam a substância das disposições relativas à separação que se 
aplicam aos operadores das redes de distribuição. O „procedimento de regulamentação com 
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controlo“ proposto pela Comissão como meio de regulamentar as acções neste domínio 
restringiria a influência do Parlamento Europeu. Em consequência, a Comissão transferiria 
a tomada de decisões fundamentais do processo legislativo democrático regular para o 
procedimento de comitologia.

Alteração 334
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10 – alínea c)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 15 – n.º 4

Texto proposto pela Comissão Alteração

4. A Comissão pode adoptar orientações 
para assegurar o cumprimento cabal e 
efectivo do n.º 2 por parte do operador da 
rede de distribuição, no que respeita à 
independência total deste, à ausência de 
comportamento discriminatório e à 
proibição de as actividades de 
fornecimento da empresa verticalmente 
integrada tirarem vantagens indevidas da 
sua integração vertical. 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

Os resultados de um procedimento de comitologia são potencialmente muito abrangentes. 
Tais disposições essenciais afectam a substância das disposições relativas à separação que se 
aplicam aos operadores das redes de distribuição. O „procedimento de regulamentação com 
controlo“ proposto pela Comissão como meio de regulamentar as acções neste domínio 
restringiria a influência do Parlamento Europeu. Em consequência, a Comissão transferiria 
a tomada de decisões fundamentais do processo legislativo democrático regular para o 
procedimento de comitologia.
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Alteração 335
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10 – alínea c)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 15 – n.º 4

Texto proposto pela Comissão Alteração

4. A Comissão pode adoptar orientações 
para assegurar o cumprimento cabal e 
efectivo do n.º 2 por parte do operador da 
rede de distribuição, no que respeita à 
independência total deste, à ausência de 
comportamento discriminatório e à 
proibição de as actividades de 
fornecimento da empresa verticalmente 
integrada tirarem vantagens indevidas da 
sua integração vertical. 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 constituem um elemento chave no quadro da 
liberalização do mercado da electricidade, não podendo, de forma alguma, ser consideradas 
“não essenciais”. Para além disso, implicam também alterações ao direito das sociedades 
que não podem, face à importância deste direito para a economia, ser qualificadas como 
„não essenciais”. 

Alteração 336
Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10 – alínea c)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 15 – n.º 4
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Texto proposto pela Comissão Alteração

4. A Comissão pode adoptar orientações 
para assegurar o cumprimento cabal e 
efectivo do n.º 2 por parte do operador da 
rede de distribuição, no que respeita à 
independência total deste, à ausência de 
comportamento discriminatório e à 
proibição de as actividades de 
fornecimento da empresa verticalmente 
integrada tirarem vantagens indevidas da 
sua integração vertical. 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 seria democrático conferir à Comissão competências de tal forma abrangentes em 
matéria de orientações a nível das redes de distribuição, através da introdução do 
procedimento de regulamentação com controlo. Tal disposição deve, por conseguinte, ser 
rejeitada.

Alteração 337
Werner Langen

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10 – alínea c)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 15 – nº 4-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

„4-A. Os Estados-Membros poderão 
decidir não aplicar os n.ºs 1 a 4 a 
empresas de electricidade integradas que 
abasteçam menos de 100 000 clientes 
ligados à rede ou que abasteçam redes 
isoladas.”
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Or. de

Alteração 338
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10 – alínea c)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 15 – nº 4-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

„4-A. Compete a cada Estado-Membro 
decidir se os n.ºs 1 a 4 não se devem 
aplicar a empresas de electricidade 
integradas que abasteçam menos 
de 100 000 clientes ligados à rede ou que 
abasteçam redes isoladas.”

Or. de

Alteração 339
Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10 – alínea c)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 15 – nº 4-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

„4-A. Os Estados-Membros poderão 
decidir não aplicar os n.ºs 1 a 4 a 
empresas de electricidade integradas que 
abasteçam menos de 100 000 clientes 
ligados à rede ou que abasteçam redes 
isoladas.”

Or. de
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Alteração 340
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 11-A (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 19 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(11-A) No artigo 19.º, o n.º 3 passa a ter a 
seguinte redacção:
“3. As empresas de electricidade devem 
manter, na sua contabilidade interna, 
contas separadas para cada uma das 
suas actividades de transporte e 
distribuição, como lhes seria exigido se 
as actividades em questão fossem 
exercidas por empresas distintas, a fim 
de evitar discriminações, subvenções 
cruzadas e distorções de concorrência. 
Devem também manter contas, que 
poderão ser consolidadas, para cada uma 
das actividades no sector da 
electricidade não ligadas ao transporte 
ou distribuição. Até 1 de Julho de 2007 
devem manter ainda contas separadas 
para as actividades de fornecimento a 
clientes elegíveis e a clientes não 
elegíveis. Os rendimentos provenientes 
da propriedade da rede de 
transporte/distribuição devem ser 
especificados nas contas. Se necessário, 
manterão contas consolidadas para 
outras actividades não directamente 
ligadas ao sector da electricidade. A sua 
contabilidade interna incluirá um 
balanço e uma conta de lucros e perdas 
para cada actividade."

Or. en

(Alteração de três palavras (cada uma das) no n.º 3 do artigo 19.º da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

Em consequência do crescimento das empresas multinacionais de energia na Europa, é 
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necessário especificar que as contas individuais de cada empresa de energia nacional devem 
ser publicadas e não incorporadas nas contas da empresa-mãe. 

Alteração 341
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11-B (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 19 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-B) No artigo 19.º é inserido o seguinte 
número: 
“4-A. Os Estados-Membros devem 
adoptar uma contabilidade separada para 
o financiamento de futuras actividades de 
desmantelamento e gestão de resíduos de 
empresas de electricidade. As receitas 
geradas para estas actividades futuras 
deverão estar sob o controlo de uma 
autoridade nacional independente ou de 
uma empresa de gestão separada, ou ficar 
à sua guarda, e não da empresa ou do 
proprietário da instalação.

Or. en

(Aditamento de um novo número ao artigo 19.° da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

Os Estados-Membros adoptaram métodos diferentes de gestão financeira para os fundos de 
desmantelamento em todos os sectores da energia.  Algumas actividades de produção de 
electricidade e de extracção de combustível às mesmas associadas exigirão um trabalho de 
reparação após o encerramento da instalação. Em conformidade com o princípio do 
poluidor-pagador, é necessário que o operador demonstre que o custo associado a estas 
actividades foi suportado durante a vida  útil da instalação.
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Alteração 342
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11-C (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(11-C) O nº 2 do artigo 20º passa a ter a 
seguinte redacção:
"2. O operador da rede de transporte ou 
de distribuição pode recusar o acesso no 
caso de não dispor da capacidade física 
disponível necessária. Essa recusa deve 
ser devidamente fundamentada, com 
base em critérios objectivos, técnica e 
economicamente justificados. A entidade 
reguladora nacional deve assegurar que 
estes critérios sejam aplicados de modo 
coerente e que o utilizador da rede ao 
qual tenha sido recusado o acesso tenha o
direito de recurso. A entidade reguladora 
nacional deve assegurar, se apropriado e 
quando o acesso for recusado, que o 
operador da rede de transporte ou 
distribuição forneça informações 
relevantes sobre as medidas necessárias 
para reforçar a rede. Ao requerente 
dessas informações poderá ser cobrada 
uma taxa razoável que reflicta o custo do 
fornecimento das mesmas."

Or. en

(Aditamento de novos elementos ao n.° 2 do artigo 20.° da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

A recusa de acesso deve emanar do operador da rede e ter por base critérios objectivos, 
técnica e economicamente justificados e devidamente fundamentados.  O acesso só deverá ser 
recusado em caso de insuficiência da capacidade física disponível necessária.  A entidade 
reguladora deverá ter o dever de assegurar que os critérios para a recusa de acesso sejam 
aplicados de modo coerente e de recomendar investimentos relacionados com a capacidade 
ou a ligação para melhorar o fornecimento de ligação, quando justificado do ponto de vista 
económico.
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Alteração 343
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11-D (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-D) É inserido o seguinte artigo:

“Artigo 20.º-A

Agregação dos clientes finais

1. Os fornecedores podem agregar a 
procura dos clientes finais a fim de fazer 
uma oferta, do lado da procura, em nome 
dos clientes de retalho, directamente nos 
mercados organizados, incluindo nos 
mercados de compensação. 

2. Os Estados-Membros podem autorizar 
que agregadores que não sejam 
fornecedores dos clientes finais façam 
uma oferta, do lado da procura, em nome 
dos clientes de retalho, directamente nos 
mercados organizados, incluindo nos 
mercados de compensação. 
3. Os Estados-Membros ou as entidades 
reguladoras nacionais podem limitar a 
capacidade dos agregadores, sejam estes 
fornecedores ou não, dos clientes finais 
para fazer uma oferta, do lado da 
procura, nos mercados de compensação, 
ao montante pelo qual um contrato foi 
celebrado num Estado-Membro.

Or. en

(Aditamento de um novo artigo 20.º A à Directiva 2003/54/CE)
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Justificação

A participação da procura nos mercados da electricidade, incluindo nos mercados grossistas 
e de compensação, é uma etapa essencial para melhorar a eficiência energética e atenuar o 
poder de mercado dos produtores históricos. Contudo, os pequenos consumidores não têm a 
possibilidade de participar individualmente nesses mercados.  Por conseguinte, permitir que 
os agregadores dos clientes finais façam uma oferta, do lado da procura, em nome dos 
clientes de retalho, directamente nos mercados organizados é um passo necessário no sentido 
de um mercado interno mais eficiente.

Alteração 344
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11-E (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 21 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-E) No artigo 21º é aditado o seguinte 
número:
"2-A. Os consumidores elegíveis devem 
ter a possibilidade de celebrar contratos 
com diversos fornecedores 
simultaneamente.

Or. en

(Aditamento do novo parágrafo 2-A ao artigo 21.° da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

Os consumidores devem ter a possibilidade de celebrar contratos com diversos fornecedores 
simultaneamente.

Alteração 345
Teresa Riera Madurell

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11-E (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 21 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(11-E) No artigo 21º é aditado o seguinte 
número:
"2-A. Em caso de falhas do mercado, os 
Estados-Membros podem aplicar medidas 
transitórias necessárias e proporcionais 
às empresas de utilização intensiva de 
energia, tal como definido no nº 1, alínea 
a), do artigo 17º da Directiva 2003/96/CE, 
a fim de ajudá-las a adaptar-se a um 
futuro quadro plenamente concorrencial.

Or. en

(Aditamento do novo parágrafo 2-A ao artigo 21.° da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

Para as empresas que produzem mercadorias com uma utilização intensiva de energia na 
UE, o preço da electricidade é uma fonte de desvantagem concorrencial. Essas empresas não 
têm outra escolha senão comprar a energia de que necessitam nos mercados liberalizados da 
energia a preços que ainda não reflectem uma concorrência plena e leal. As medidas 
transitórias permitirão o acesso à energia a preços competitivos por parte das empresas com 
uma utilização intensiva de energia até que medidas de separação eficazes sejam aplicadas, 
entidades reguladoras nacionais independentes estejam inteiramente operacionais e o 
mercado da UE seja inteiramente concorrencial.

Alteração 346
Pia Elda Locatelli

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11-E (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 21 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-E) No artigo 21º é aditado o seguinte 
número: 
"2-A. A Agência exercerá uma vigilância 
em tempo real de todos os mercados de 
electricidade grossistas organizados 
estabelecidos na União, no EEE e nos 
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países vizinhos a fim de detectar abusos 
de poder do mercado ou falhas de 
concepção do mercado e promover 
melhorias da eficiência do mercado 
interno.

Or. en

(Aditamento de um novo número 2-A ao artigo 21.° da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

A vigilância do mercado é uma ferramenta poderosa para detectar abusos de poder do 
mercado. É importante assegurar que a vigilância dos mercados nacionais seja levada a 
cabo por entidades reguladoras nacionais segundo metodologias e critérios harmonizados.  
Com frequência, todavia, as entidades reguladoras nacionais não dispõem dos recursos 
necessários para proceder a uma vigilância dos mercados permanente e em tempo real, 
baseando-se assim numa análise mensal ou mesmo anual.  A Agência deverá, por 
conseguinte, dispor de todos os recursos necessários para levar a cabo esta tarefa crucial.

Alteração 347
Erika Mann

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11-F (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-F) Após o artigo 22.º é inserido o 
seguinte artigo:

Artigo 22.º-A

Contadores
1. Os clientes finais deverão ter o direito 
de adquirir ou alugar a qualquer empresa 
de fornecimento ou de distribuição os 
seus contadores de electricidade no prazo 
de seis anos a contar da entrada em vigor 
da Directiva/… /CE  que altera a 
Directiva 2003/54/CE que estabelece 
regras comuns para o mercado interno da 
electricidade.
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2. No prazo de seis anos a contar da 
entrada em vigor da Directiva .../.../CE 
que altera a Directiva 2003/54/CE que 
estabelece regras comuns para o mercado 
interno da electricidade, todos os 
consumidores de electricidade deverão 
estar equipados com contadores 
electrónicos bi-direccionais.
3. Os Estados-Membros podem exigir que 
o fornecedor de último recurso forneça 
contadores electrónicos bi-direccionais 
aos seus clientes. 
4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que sejam elaboradas e publicadas 
normas que estabeleçam os requisitos 
técnicos mínimos de concepção e 
funcionamento para os contadores, em 
conformidade com a Directiva 
2004/22/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 31 de Março de 2004, 
relativa aos instrumentos de medição1. 
Essas normas técnicas devem garantir a 
interoperabilidade das redes e ser 
objectivas e não discriminatórias. Devem 
ser notificadas à Comissão nos termos do 
artigo 8.º da Directiva 98/34/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 22 de Junho de 1998, relativa a um 
procedimento de informação no domínio 
das normas e regulamentos técnicos e das 
regras relativas aos serviços da sociedade 
da informação.
1 JO L 135, de  30.4.2004, p. 1.

2 JO L 204, de 21.07.98, p. 37.

Or. en

(Inserção de um novo artigo 22-A na Directiva 2003/54/CE)

Justificação

Os contadores electrónicos bi-direccionais (contadores inteligentes) são a pedra angular de 
um sistema de energia moderno. Permitem uma interacção activa entre cliente e fornecedor, 
melhorando desta forma a eficiência global.  Facultam informações mais exactas a clientes, 
fornecedores e operadores de redes de distribuição, aumentando a sensibilização dos 
consumidores para a utilização de energia, permitindo que os fornecedores optimizem os 
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contratos e as ofertas e proporcionando dados valiosos para o planeamento e o 
funcionamento das redes de distribuição

Alteração 348
Jan Březina

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-A

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro designa uma 
única entidade reguladora nacional.

1. Cada Estado-Membro designa uma 
única entidade reguladora nacional.

2. Os Estados-Membros devem garantir a 
independência da entidade reguladora e 
assegurar que ela exerça os seus poderes de 
modo imparcial e transparente. Para o 
efeito, cada Estado-Membro deve 
assegurar que, no exercício das funções 
reguladoras que a presente directiva lhe 
confere, a entidade reguladora seja 
juridicamente distinta e funcionalmente 
independente de qualquer outra entidade 
pública ou privada e que o seu pessoal e as 
pessoas responsáveis pela sua gestão ajam 
independentemente de qualquer interesse 
do mercado e não procurem nem recebam 
instruções de qualquer entidade 
governamental ou outra, pública ou 
privada.

2. Os Estados-Membros devem garantir a 
independência da entidade reguladora e 
assegurar que ela exerça os seus poderes de 
modo imparcial e transparente. Para o 
efeito, cada Estado-Membro deve 
assegurar que, no exercício das funções 
reguladoras conferidas pela presente 
directiva e legislação afim, a entidade 
reguladora 

(a) Seja juridicamente distinta e 
funcionalmente independente de qualquer 
outra entidade pública ou privada,

(b) Que o seu pessoal e as pessoas 
responsáveis pela sua gestão actuam 
independentemente de qualquer interesse 
do mercado e

(c) Que, sem prejuízo de uma cooperação 
estreita apropriada com outras 
autoridades nacionais relevantes, o seu 
pessoal e as pessoas responsáveis pela sua 
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gestão não procurem nem recebam 
instruções directas de qualquer entidade 
governamental ou outra, pública ou privada 
ao desempenhar tarefas de regulação.

3. A fim de proteger a independência da 
entidade reguladora, os Estados-Membros 
devem, nomeadamente, assegurar que:

3. A fim de proteger a independência da 
entidade reguladora, os Estados-Membros 
devem, nomeadamente, assegurar que:

a) A entidade reguladora tenha 
personalidade jurídica, autonomia 
orçamental e recursos humanos e 
financeiros adequados para o exercício das 
suas funções; 

(a) a entidade reguladora possa tomar 
decisões autónomas, independentemente 
de qualquer órgão político, goze de
autonomia na execução do orçamento e 
disponha dos recursos humanos e 
financeiros adequados para o exercício das 
suas funções;

b) Os seus gestores sejam nomeados por 
um período fixo não renovável de pelo 
menos cinco anos e só possam ser 
demitidos das suas funções durante o 
período do mandato pelo facto de terem 
deixado de satisfazer as condições 
estabelecidas no presente artigo ou 
cometido falta grave.

(b) Os seus gestores a nível superior sejam 
nomeados por um período de pelo menos 
cinco anos e só possam ser demitidos das 
suas funções durante o período do mandato 
pelo facto de terem deixado de satisfazer as 
condições estabelecidas no presente artigo 
ou cometido falta grave nos termos da 
legislação nacional.

Or. en

Alteração 349
Lena Ek

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22.º-A

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro designa uma 
única entidade reguladora nacional.

1. Cada um dos Estados-Membros designa, 
para efeitos de representação e de 
contactos a nível comunitário, uma única 
entidade reguladora nacional. 

2. Os Estados-Membros devem garantir a 
independência da entidade reguladora e 
assegurar que ela exerça os seus poderes de 
modo imparcial e transparente. Para o 
efeito, cada Estado-Membro deve 

2. Os Estados-Membros devem garantir a 
independência da entidade reguladora e 
assegurar que ela exerça os seus poderes de 
modo imparcial e transparente. Para o 
efeito, cada Estado-Membro deve 
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assegurar que, no exercício das funções 
reguladoras que a presente directiva lhe 
confere, a entidade reguladora seja 
juridicamente distinta e funcionalmente 
independente de qualquer outra entidade 
pública ou privada e que o seu pessoal e as 
pessoas responsáveis pela sua gestão ajam 
independentemente de qualquer interesse 
do mercado e não procurem nem recebam 
instruções de qualquer entidade 
governamental ou outra, pública ou 
privada.

assegurar que, no exercício das funções 
reguladoras que a presente directiva e 
legislação afim lhe conferem, a entidade 
reguladora

(a) Seja juridicamente distinta e 
funcionalmente independente de qualquer 
outra entidade pública ou privada, 
(b) Que o seu pessoal e as pessoas 
responsáveis pela sua gestão actuam 
independentemente de qualquer interesse 
do mercado e 

(c) Que, sem prejuízo de uma cooperação 
estreita apropriada com outras 
autoridades nacionais relevantes, o seu 
pessoal e as pessoas responsáveis pela sua 
gestão não procurem nem recebam 
instruções directas de qualquer entidade 
governamental ou outra, pública ou privada 
ao desempenhar tarefas de regulação.

3. A fim de proteger a independência da 
entidade reguladora, os Estados-Membros 
devem, nomeadamente, assegurar que:

3. A fim de proteger a independência da 
entidade reguladora, os Estados-Membros 
devem, nomeadamente, assegurar que:

a) A entidade reguladora tenha
personalidade jurídica, autonomia 
orçamental e recursos humanos e 
financeiros adequados para o exercício das 
suas funções;

(a) a entidade reguladora possa tomar 
decisões autónomas, independentemente 
de qualquer órgão político, goze de
autonomia na execução do orçamento e 
disponha dos recursos humanos e 
financeiros adequados para o exercício das 
suas funções,

b) Os seus gestores sejam nomeados por 
um período fixo não renovável de pelo 
menos cinco anos e só possam ser 
demitidos das suas funções durante o 
período do mandato pelo facto de terem 
deixado de satisfazer as condições 
estabelecidas no presente artigo ou 

(b) Os seus gestores a nível superior sejam 
nomeados por um período de pelo menos 
cinco anos e só possam ser demitidos das 
suas funções durante o período do mandato 
pelo facto de terem deixado de satisfazer as 
condições estabelecidas no presente artigo 
ou cometido falta grave nos termos da 
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cometido falta grave. legislação nacional.

Or. en

Justificação

Deverá constar de um considerando que a obrigação de designar uma única entidade 
reguladora nacional não é incompatível com a existência de entidades reguladoras múltiplas 
em alguns Estados-Membros, a nível federal/regional. É necessário prosseguir a reflexão e a 
discussão, em especial no que se refere à coerência com o artigo 22.º-C; aguarda-se o 
contributo dos EM/Com sobre a questão das entidades reguladoras múltiplas.

Considera-se que a aprovação do orçamento da entidade reguladora pelo legislador não 
obsta à sua autonomia orçamental.

Alteração 350
Anne Laperrouze

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-A – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A entidade reguladora tenha 
personalidade jurídica, autonomia 
orçamental e recursos humanos e 
financeiros adequados para o exercício das 
suas funções; 

(a) A entidade reguladora tenha 
personalidade jurídica, autonomia 
financeira e recursos humanos e 
financeiros adequados para o exercício das 
suas funções; 

Or. en

Justificação

A entidade reguladora nacional (ERN) deve ser independente de empresas e governos, ainda 
mais quando o Estado possui parte da empresa de produção. Além disso, a autonomia 
funcional da ERN pode ser restringida pela sua unificação orçamental com o Estado. Logo, a 
ERN deve dispor de meios que não dependam do orçamento do Estado. Por conseguinte, é 
necessário substituir "autonomia orçamental" (expressão pouco clara no que se refere à 
dependência em relação ao orçamento do Estado) por "autonomia financeira".
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Alteração 351
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-A – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Os seus gestores sejam nomeados por 
um período fixo não renovável de pelo 
menos cinco anos e só possam ser 
demitidos das suas funções durante o 
período do mandato pelo facto de terem 
deixado de satisfazer as condições 
estabelecidas no presente artigo ou 
cometido falta grave.

b) Os seus gestores sejam nomeados por 
um período de pelo menos cinco anos, 
renovável uma única vez, até dez anos, 
sem possibilidade de renovação, e só 
possam ser demitidos das suas funções 
durante o período do mandato pelo facto de 
terem deixado de satisfazer as condições 
estabelecidas no presente artigo ou 
cometido falta grave.

Or. en

Justificação

O mandato de cinco anos da autoridade reguladora deve ser renovado uma única vez, dadas 
as especificidades do mercado da energia que funciona a longo prazo e tem necessidade de 
estabilidade; os mandatos de uma duração mais longa não deveriam ser renovados.

Alteração 352
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-A – n.º 3 – alínea b)

Texto proposto pela Comissão Alteração

b) Os seus gestores sejam nomeados por 
um período fixo não renovável de pelo 
menos cinco anos e só possam ser 
demitidos das suas funções durante o 
período do mandato pelo facto de terem 
deixado de satisfazer as condições 
estabelecidas no presente artigo ou 

b) Os seus gestores sejam nomeados por 
um período fixo de cinco anos renovável
uma vez, ou por um período fixo não 
renovável que pode ir até 10 anos, e só 
possam ser demitidos das suas funções 
durante o período do mandato pelo facto de 
terem deixado de satisfazer as condições 
estabelecidas no presente artigo ou 
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cometido falta grave. cometido falta grave.

Or. de

Justificação

Se a autoridade reguladora nacional for nomeada por um período de cinco anos, deve ser 
possível renovar esse período uma vez por mais cinco anos, no máximo, uma vez que o 
mercado da energia requer geralmente a tomada de decisões a longo prazo e uma certa 
estabilidade. Em caso de nomeação por um período mais longo, o mandato não deve ser 
renovável.

Alteração 353
Anni Podimata

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-A – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Os seus gestores sejam nomeados por 
um período fixo não renovável de pelo 
menos cinco anos e só possam ser 
demitidos das suas funções durante o 
período do mandato pelo facto de terem
deixado de satisfazer as condições 
estabelecidas no presente artigo ou 
cometido falta grave.

8b) Os seus gestores sejam nomeados por 
um período de pelo menos cinco anos 
renovável uma única vez e só possam ser 
demitidos das suas funções durante o 
período do mandato pelo facto de terem 
deixado de satisfazer as condições 
estabelecidas no presente artigo ou 
cometido falta grave.

Or. en

Alteração 354
Anne Laperrouze

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-A – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Os seus gestores sejam nomeados por b) Os seus gestores sejam nomeados por 
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um período fixo não renovável de pelo 
menos cinco anos e só possam ser 
demitidos das suas funções durante o 
período do mandato pelo facto de terem 
deixado de satisfazer as condições 
estabelecidas no presente artigo ou 
cometido falta grave.

um período de pelo menos cinco anos 
renovável uma única vez, até dez anos, 
sem possibilidade de renovação, e só 
possam ser demitidos das suas funções 
durante o período do mandato pelo facto de 
terem deixado de satisfazer as condições 
estabelecidas no presente artigo ou 
cometido falta grave.

Or. en

Justificação

O mandato de cinco anos da autoridade reguladora deve ser renovado uma única vez, dadas 
as especificidades do mercado da energia que funciona a longo prazo e tem necessidade de 
estabilidade; os mandatos de uma duração mais longa não deveriam ser renovados.

Alteração 355
Šarūnas Birutis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-A – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Os seus gestores sejam nomeados por 
um período fixo não renovável de pelo 
menos cinco anos e só possam ser 
demitidos das suas funções durante o 
período do mandato pelo facto de terem 
deixado de satisfazer as condições 
estabelecidas no presente artigo ou
cometido falta grave.

(b) Os seus gestores sejam nomeados por 
um período de pelo menos cinco anos 
renovável uma única vez; caso o 
Conselho de Administração seja composto 
por diversos gestores, estes poderão ser 
nomeados em alturas diferentes, se 
necessário; os gestores só possam ser 
demitidos das suas funções durante o 
período do mandato pelo facto de terem 
deixado de satisfazer as condições 
estabelecidas no presente artigo ou 
cometido falta grave.

Or. en

Justificação

Tem de haver continuidade no trabalho da autoridade reguladora. Se houver um Conselho de 
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Administração (Comissão) composto por diversas pessoas, estas deverão ser nomeadas em 
alturas diferentes para assegurar a continuidade do trabalho. A possibilidade de renovação 
do mandato permitiria manter em funções os melhores reguladores durante um período de 
tempo mais longo (especialmente importante nos países mais pequenos).

Alteração 356
Šarūnas Birutis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-A – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Os seus gestores sejam nomeados por 
um período fixo não renovável de pelo 
menos cinco anos e só possam ser 
demitidos das suas funções durante o 
período do mandato pelo facto de terem 
deixado de satisfazer as condições 
estabelecidas no presente artigo ou 
cometido falta grave.

b) Os seus gestores sejam nomeados por 
um período fixo de pelo menos cinco anos; 
contudo, esse período deverá, em todo o 
caso, ser mais longo do que o mandato 
dos deputados do parlamento nacional em 
questão; os gestores só possam ser 
demitidos das suas funções durante o 
período do mandato pelo facto de terem 
deixado de satisfazer as condições 
estabelecidas no presente artigo ou 
cometido falta grave.

Or. en

Justificação

Deverá haver uma influência política reduzida no trabalho da autoridade reguladora. O 
momento da renovação do mandato dos membros do Conselho de Administração da 
Autoridade deve ser diferente do da realização de eleições gerais.

Alteração 357
Šarūnas Birutis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-A – n.º 3 – alínea b-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

“b-A) as necessidades orçamentais da 
entidade reguladora encontram-se 
cobertas pela taxa directa cobrada aos 
operadores regulamentados.”

Or. en

Justificação

A verdadeira  independência da entidade reguladora é garantida se, ao invés de se lhe 
atribuírem fundos provenientes do orçamento de Estado, lhe for concedida uma fonte 
independente de rendimento.  Os exemplos de diferentes países assim o confirmam.

Alteração 358
Jan Březina

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-B

Texto da Comissão Alteração

Objectivos da entidade reguladora Objectivos gerais da entidade reguladora

Na execução das funções reguladoras 
especificadas na presente directiva, a 
entidade reguladora adoptará todas as 
medidas razoáveis com vista à realização
dos seguintes objectivos:

Na execução das funções reguladoras 
especificadas na presente directiva, a 
entidade reguladora adoptará, no âmbito 
dos seus deveres e responsabilidades, tal 
como previsto no artigo 22.º-C e em 
estreita consulta, se apropriado,  com 
outras autoridades nacionais pertinentes e 
sem prejuízo das suas competências, todas 
as medidas razoáveis para a prossecução
dos seguintes objectivos:

a) Promoção, em estreita colaboração com 
a Agência, com as entidades reguladoras de 
outros Estados-Membros e com a 
Comissão, de um mercado interno da 
electricidade, concorrencial, seguro e 
ecologicamente sustentável, na 
Comunidade, e da abertura efectiva do 
mercado a todos os consumidores e 

a) Promoção, em estreita colaboração com 
a Agência, com as entidades reguladoras de 
outros Estados-Membros e com a 
Comissão, de um mercado interno da 
electricidade, concorrencial, seguro e 
ecologicamente sustentável, na 
Comunidade, e da abertura efectiva do 
mercado a todos os consumidores e 
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fornecedores da Comunidade; fornecedores da Comunidade;
b) Desenvolvimento de mercados regionais 
concorrenciais e em bom funcionamento na 
Comunidade, com vista à realização do 
objectivo referido na alínea a); 

b)Desenvolvimento de mercados regionais 
concorrenciais e em bom funcionamento na 
Comunidade, com vista à realização do 
objectivo referido na alínea a); 

c) Supressão das restrições ao comércio de 
electricidade entre Estados-Membros, 
incluindo o desenvolvimento de 
capacidades adequadas de transporte 
transfronteiras para satisfazer a procura,
reforçar a integração dos mercados 
nacionais e permitir o fluxo da 
electricidade sem restrições na 
Comunidade;

c) Supressão das restrições ao comércio de 
electricidade entre Estados-Membros, 
incluindo o desenvolvimento de 
capacidades adequadas de transporte 
transfronteiras para satisfazer a procura e 
reforçar a integração dos mercados 
nacionais que possa facilitar o fluxo da 
electricidade na Comunidade;

d) Garantia de desenvolvimento de redes 
seguras, fiáveis e eficientes, promoção da 
eficiência energética, da adequação das 
redes e da investigação e inovação, em 
resposta à procura, e desenvolvimento de 
tecnologias inovadoras renováveis e com 
baixa dependência do carbono, a curto e a 
longo prazos; 

d) Promoção do desenvolvimento de redes 
seguras, fiáveis e eficientes, não 
discriminatórias, assim como da 
adequação do sistema;

d-A)Facilitação do acesso à rede de novas 
capacidades de produção, em especial 
através da supressão de entraves ao 
acesso ao mercado dos novos operadores;

e) Garantia de que os operadores de rede 
recebam incentivos adequados, quer a 
curto quer a longo prazo, para aumentar a 
eficiência das redes e promover a 
integração do mercado;

e) Garantia de que os operadores de rede 
recebam incentivos apropriados, quer a 
curto quer a longo prazo, para aumentar a 
eficiência das redes e promover a 
integração do mercado;

f) Garantia de funcionamento eficiente do 
respectivo mercado nacional e promoção
de uma concorrência efectiva em 
colaboração com as autoridades 
responsáveis pela concorrência.

f) Garantia de funcionamento eficiente do 
respectivo mercado nacional e promoção 
de uma verdadeira concorrência;

f-A) Contribuição para um alto nível de 
serviço universal e público de 
electricidade, protecção dos clientes 
vulneráveis e para garantir a eficácia das 
medidas de protecção dos consumidores 
estabelecidas no anexo A;

Or. en
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Justificação

Em muitos domínios, o regulador nacional dispõe de poucos ou nenhuns poderes. Por 
conseguinte, deve ficar claro que o regulador nacional tem em vista a “prossecução” destes 
objectivos “gerais”, de molde a deixar claro que não se trata da primeira entidade a realizá-
los.

Em consequência, algumas das actividades deixarão de “permitir” e passarão apenas a 
“contribuir”.

Alteração 359
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-B

Texto proposto pela Comissão Alteração

Na execução das funções reguladoras 
especificadas na presente directiva, a 
entidade reguladora adoptará todas as 
medidas razoáveis com vista à realização 
dos seguintes objectivos:

As redes de electricidade devem ser 
regulamentadas para garantir a eficácia e 
a não distorção da concorrência a nível 
do fornecimento de electricidade e 
assegurar uma gestão eficaz e fiável das 
redes de abastecimento de energia a longo 
prazo. Desde que a execução das funções
especificadas na presente directiva não 
seja da responsabilidade de outras 
entidades nacionais, em especial das 
autoridades responsáveis pela 
concorrência, a entidade reguladora 
adoptará todas as medidas razoáveis com 
vista à realização dos seguintes objectivos:

a) Promoção, em estreita colaboração 
com a Agência, com as entidades 
reguladoras de outros Estados-Membros e 
com a Comissão, de um mercado interno 
da electricidade, concorrencial, seguro e 
ecologicamente sustentável, na 
Comunidade, e da abertura efectiva do 
mercado a todos os consumidores e 
fornecedores da Comunidade;
b) Desenvolvimento de mercados regionais 
concorrenciais e em bom funcionamento na 
Comunidade, com vista à realização do 

a) Desenvolvimento de mercados regionais 
concorrenciais e em bom funcionamento na 
Comunidade, com vista à realização de 
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objectivo referido na alínea a); uma abertura efectiva do mercado a todos 
os consumidores e fornecedores através 
de estruturas transfronteiriças adequadas 
de acesso e utilização das redes.

c) Supressão das restrições ao comércio 
de electricidade entre Estados-Membros, 
incluindo o desenvolvimento de 
capacidades adequadas de transporte 
transfronteiras para satisfazer a procura, 
reforçar a integração dos mercados 
nacionais e permitir o fluxo da 
electricidade sem restrições na 
Comunidade;

b) Desenvolvimento de capacidades 
adequadas de transporte transfronteiras 
para satisfazer a procura, reforçar a 
integração dos mercados nacionais a fim 
de suprimir as restrições ao comércio de 
electricidade entre Estados-Membros e 
permitir um volume de capacidades de 
interligação no interior da região e, 
eventualmente, entre regiões vizinhas, 
apropriado para desenvolver uma 
concorrência eficaz;

d) Garantia de desenvolvimento de redes 
seguras, fiáveis e eficientes, promoção da 
eficiência energética, da adequação das 
redes e da investigação e inovação, em 
resposta à procura, e desenvolvimento de 
tecnologias inovadoras renováveis e com 
baixa dependência do carbono, a curto e a 
longo prazos;
e) Garantia de que os operadores de rede 
recebam incentivos adequados, quer a 
curto quer a longo prazo, para aumentar a 
eficiência das redes e promover a 
integração do mercado;

c) Garantia de que os operadores de rede 
recebam incentivos adequados, quer a 
curto quer a longo prazo, para aumentar a 
eficiência das redes e promover a 
integração do mercado;

f) Garantia de funcionamento eficiente do 
respectivo mercado nacional e promoção 
de uma concorrência efectiva em 
colaboração com as autoridades 
responsáveis pela concorrência.

d) Garantia de um envolvimento precoce 
dos utilizadores das redes.

Or. de

Justificação

Em muitos Estados-Membros o direito de intervir em áreas da concorrência pertence às 
autoridades responsáveis pela concorrência. Outros Estados-Membros, pelo contrário, 
atribuíram também estas competências às autoridades reguladoras. A formulação da lista de 
funções deve ser adaptada às duas formas de organização a fim de evitar conflitos nacionais 
positivos ou negativos em matéria de competência. O dever de garantir um funcionamento 
eficaz do mercado e uma concorrência efectiva deve figurar no início da lista de funções.
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Alteração 360
Werner Langen

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-B

Texto proposto pela Comissão Alteração

Na execução das funções reguladoras 
especificadas na presente directiva, a 
entidade reguladora adoptará todas as 
medidas razoáveis com vista à realização 
dos seguintes objectivos:

A regulamentação das redes de 
electricidade favorece a garantia de uma 
concorrência eficaz e não distorcida no 
domínio do fornecimento de electricidade 
e a garantia de uma gestão eficaz e fiável 
das redes de abastecimento de energia a 
longo prazo. Desde que a execução das 
funções especificadas na presente directiva
não seja da responsabilidade de outras 
entidades nacionais, em especial das 
autoridades responsáveis pela 
concorrência, a entidade reguladora 
adoptará todas as medidas razoáveis com 
vista à realização dos seguintes objectivos:

a) Promoção, em estreita colaboração 
com a Agência, com as entidades 
reguladoras de outros Estados-Membros e 
com a Comissão, de um mercado interno 
da electricidade, concorrencial, seguro e 
ecologicamente sustentável, na 
Comunidade, e da abertura efectiva do 
mercado a todos os consumidores e 
fornecedores da Comunidade;
b) Desenvolvimento de mercados regionais 
concorrenciais e em bom funcionamento na 
Comunidade, com vista à realização do 
objectivo referido na alínea a);

a) Desenvolvimento de mercados regionais 
concorrenciais e em bom funcionamento na 
Comunidade, com vista à realização de 
uma abertura efectiva do mercado a todos 
os consumidores e fornecedores através 
de estruturas transfronteiriças adequadas 
de acesso e utilização das redes.

c) Supressão das restrições ao comércio 
de electricidade entre Estados-Membros, 
incluindo o desenvolvimento de 
capacidades adequadas de transporte 
transfronteiras para satisfazer a procura, 
reforçar a integração dos mercados 
nacionais e permitir o fluxo da 
electricidade sem restrições na 

b) Desenvolvimento de capacidades 
adequadas de transporte transfronteiras 
para satisfazer a procura, reforçar a 
integração dos mercados nacionais a fim 
de suprimir as restrições ao comércio de 
electricidade entre Estados-Membros e 
permitir um volume de capacidades de 
interligação no interior da região e, 
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Comunidade; eventualmente, entre regiões vizinhas, 
apropriado para desenvolver uma 
concorrência eficaz;

d) Garantia de desenvolvimento de redes 
seguras, fiáveis e eficientes, promoção da 
eficiência energética, da adequação das 
redes e da investigação e inovação, em 
resposta à procura, e desenvolvimento de 
tecnologias inovadoras renováveis e com 
baixa dependência do carbono, a curto e a 
longo prazos;
e) Garantia de que os operadores de rede 
recebam incentivos adequados, quer a 
curto quer a longo prazo, para aumentar a 
eficiência das redes e promover a 
integração do mercado;

c) Garantia de que os operadores de rede 
recebam incentivos adequados, quer a 
curto quer a longo prazo, para aumentar a 
eficiência das redes e promover a 
integração do mercado;

f) Garantia de funcionamento eficiente do 
respectivo mercado nacional e promoção 
de uma concorrência efectiva em 
colaboração com as autoridades 
responsáveis pela concorrência.

d) Garantia de um envolvimento precoce 
dos utilizadores das redes.

Or. de

Justificação

Em muitos Estados-Membros o direito de intervir em áreas da concorrência pertence às 
autoridades responsáveis pela concorrência. Outros Estados-Membros, pelo contrário, 
atribuíram também estas competências às autoridades reguladoras. A formulação da lista de 
funções deve ser adaptada às duas formas de organização a fim de evitar conflitos nacionais 
positivos ou negativos em matéria de competência. O dever de garantir um funcionamento 
eficaz do mercado e uma concorrência efectiva deve figurar no início da lista de funções.

Alteração 361
Lena Ek

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-B 

Texto da Comissão Alteração

Na execução das funções reguladoras Na execução das funções reguladoras 
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especificadas na presente directiva, a 
entidade reguladora adoptará todas as 
medidas razoáveis com vista à realização 
dos seguintes objectivos:

especificadas na presente directiva, a 
entidade reguladora adoptará, no âmbito 
dos seus deveres e responsabilidades, tais 
como previstos no artigo 22.º-C e em 
estreita consulta, se apropriado, com 
outras autoridades nacionais pertinentes e 
sem prejuízo das suas competências, todas 
as medidas razoáveis para a prossecução 
dos seguintes objectivos:

a) Promoção, em estreita colaboração com 
a Agência, com as entidades reguladoras de 
outros Estados-Membros e com a 
Comissão, de um mercado interno da 
electricidade, concorrencial, seguro e 
ecologicamente sustentável, na 
Comunidade, e da abertura efectiva do 
mercado a todos os consumidores e 
fornecedores da Comunidade;

a) Promoção, em estreita colaboração com 
a Agência, com as entidades reguladoras de 
outros Estados-Membros e com a 
Comissão, de um mercado interno da 
electricidade, concorrencial, seguro e 
ecologicamente sustentável, na 
Comunidade, e da abertura efectiva do 
mercado a todos os consumidores e 
fornecedores da Comunidade;

b) Desenvolvimento de mercados regionais 
concorrenciais e em bom funcionamento na 
Comunidade, com vista à realização do 
objectivo referido na alínea a);

b) Desenvolvimento de mercados regionais 
concorrenciais e em bom funcionamento na 
Comunidade, com vista à realização do 
objectivo referido na alínea a); 

c) Supressão das restrições ao comércio de 
electricidade entre Estados-Membros, 
incluindo o desenvolvimento de 
capacidades adequadas de transporte 
transfronteiras para satisfazer a procura, 
reforçar a integração dos mercados 
nacionais e permitir o fluxo da 
electricidade sem restrições na 
Comunidade;

c) Supressão das restrições ao comércio de 
electricidade entre Estados-Membros, 
incluindo o desenvolvimento de 
capacidades adequadas de transporte 
transfronteiras para satisfazer a procura e 
reforçar a integração dos mercados 
nacionais que possa facilitar o fluxo da 
electricidade na Comunidade;

d) Garantia de desenvolvimento de redes 
seguras, fiáveis e eficientes, promoção da 
eficiência energética, da adequação das 
redes e da investigação e inovação, em 
resposta à procura, e desenvolvimento de 
tecnologias inovadoras renováveis e com 
baixa dependência do carbono, a curto e a 
longo prazos;

d) Promoção do desenvolvimento de redes 
seguras, fiáveis e eficientes, não 
discriminatórias, assim como da 
adequação do sistema; 

d-A) Facilitação do acesso à rede de 
novas capacidades de produção, em 
especial através da supressão de entraves 
ao acesso ao mercado dos novos 
operadores;

e) Garantia de que os operadores de rede 
recebam incentivos adequados, quer a 

e) Garantia de que os operadores e
utilizadores da rede recebam incentivos 
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curto quer a longo prazo, para aumentar a 
eficiência das redes e promover a 
integração do mercado;

apropriados, quer a curto quer a longo 
prazo, para aumentar a eficiência das redes 
e promover a integração do mercado;

f) Garantia de funcionamento eficiente do 
respectivo mercado nacional e promoção 
de uma concorrência efectiva em 
colaboração com as autoridades 
responsáveis pela concorrência.

Or. en

Justificação

Este aspecto poderia ser estipulado num considerando (conclusões do Conselho Europeu): 
"Impõe-se o reforço da concorrência e da segurança do fornecimento através do 
favorecimento da integração de novas centrais eléctricas na rede de electricidade de todos os 
Estados-Membros, incentivando, designadamente, a entrada de novos operadores no 
mercado." 

Alteração 362
Teresa Riera Madurell

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-B – título e proémio

Texto da Comissão Alteração

Objectivos da entidade reguladora Objectivos gerais da entidade reguladora
Na execução das funções reguladoras 
especificadas na presente directiva, a 
entidade reguladora adoptará todas as 
medidas razoáveis com vista à realização 
dos seguintes objectivos:

Na execução das funções reguladoras 
especificadas na presente directiva, a 
entidade reguladora adoptará todas as 
medidas razoáveis com vista à realização 
dos seguintes objectivos no quadro das
suas competências e atribuições previstas 
no artigo 22.º-C da presente Directiva, 
após consulta, quando necessário e sem 
prejuízo das suas competências, de outras 
autoridades nacionais relevantes:

Or. es

Algumas das competências propostas não são próprias das entidades reguladoras nacionais. 
A política energética é definida pelos governos dos Estados-Membros.
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Alteração 363
Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-B – parte introdutória

Texto proposto pela Comissão Alteração

Na execução das funções reguladoras 
especificadas na presente directiva, a 
entidade reguladora adoptará todas as 
medidas razoáveis com vista à realização 
dos seguintes objectivos:

Desde que a execução das funções 
reguladoras especificadas na presente 
directiva não seja da responsabilidade de 
outras entidades nacionais, em especial 
das autoridades responsáveis pela 
concorrência, a entidade reguladora 
adoptará todas as medidas razoáveis na 
execução dessas funções com vista à 
realização dos seguintes objectivos:

Or. de

Alteração 364
Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-B – alínea a)

Texto proposto pela Comissão Alteração

a) Promoção, em estreita colaboração com 
a Agência, com as entidades reguladoras de 
outros Estados-Membros e com a 
Comissão, de um mercado interno da 
electricidade, concorrencial, seguro e 
ecologicamente sustentável, na 
Comunidade, e da abertura efectiva do 
mercado a todos os consumidores e 
fornecedores da Comunidade;

a) Promoção, em estreita colaboração com 
a Agência, com as entidades reguladoras de 
outros Estados-Membros e com a 
Comissão, de um mercado interno da 
electricidade, concorrencial, seguro e 
ecologicamente sustentável, na 
Comunidade, e da abertura efectiva do 
mercado a todos os consumidores e 
fornecedores da Comunidade, bem como a 
garantia de uma gestão eficaz e fiável das 
redes de abastecimento de energia a longo 
prazo;
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Or. de

Justificação

A garantia de uma gestão eficaz e fiável das redes de abastecimento de energia a longo prazo 
deve constituir igualmente um dos objectivos das autoridades reguladoras. Para além disso, é 
necessário delimitar o trabalho das autoridades responsáveis pela concorrência.

Alteração 365
Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-B – alínea c)

Texto proposto pela Comissão Alteração

c) Supressão das restrições ao comércio de 
electricidade entre Estados-Membros, 
incluindo o desenvolvimento de 
capacidades adequadas de transporte 
transfronteiras para satisfazer a procura, 
reforçar a integração dos mercados 
nacionais e permitir o fluxo da 
electricidade sem restrições na 
Comunidade;

c) Supressão das restrições existentes ao 
comércio de electricidade entre 
Estados-Membros, incluindo o 
desenvolvimento de capacidades 
adequadas de transporte transfronteiras 
para satisfazer a procura, reforçar a 
integração dos mercados nacionais e 
permitir o fluxo da electricidade sem 
restrições na Comunidade;

Or. de

Justificação

A garantia de uma gestão eficaz e fiável das redes de abastecimento de energia a longo prazo 
deve constituir igualmente um dos objectivos das autoridades reguladoras. Para além disso, é 
necessário delimitar o trabalho das autoridades responsáveis pela concorrência.

Alteração 366
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 12-B – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

c) Supressão das restrições ao comércio de 
electricidade entre Estados-Membros, 
incluindo o desenvolvimento de 
capacidades adequadas de transporte 
transfronteiras para satisfazer a procura, 
reforçar a integração dos mercados 
nacionais e permitir o fluxo da 
electricidade sem restrições na 
Comunidade;

c) Supressão das restrições reguladoras ao 
comércio de electricidade entre 
Estados-Membros, incluindo o 
desenvolvimento de capacidades 
adequadas de transporte transfronteiras 
para satisfazer a procura, reforçar a 
integração dos mercados nacionais e 
permitir o fluxo da electricidade sem 
restrições na Comunidade;

Or. en

Justificação

As entidades reguladoras nacionais deveriam envidar esforços para suprimir as restrições  
reguladoras ao comércio de electricidade na UE.  Embora as entidades reguladoras possam 
dispor de alguma influência, não têm poder para resolver outro tipo de restrições, 
nomeadamente de carácter legal ou contratuais.

Alteração 367
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-B – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Garantia de desenvolvimento de redes 
seguras, fiáveis e eficientes, promoção da 
eficiência energética, da adequação das 
redes e da investigação e inovação, em 
resposta à procura, e desenvolvimento de 
tecnologias inovadoras renováveis e com 
baixa dependência do carbono, a curto e a 
longo prazos;

d) Garantia, da forma mais rentável 
possível, de desenvolvimento de redes 
seguras, fiáveis e eficientes, promoção da 
eficiência energética, da adequação das 
redes e da investigação e inovação, em 
resposta à procura, e desenvolvimento de 
tecnologias inovadoras renováveis e com 
baixa dependência do carbono, a curto e a 
longo prazos;

Or. en
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Alteração 368
Teresa Riera Madurell

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-B – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Garantia de desenvolvimento de redes 
seguras, fiáveis e eficientes, promoção da 
eficiência energética, da adequação das 
redes e da investigação e inovação, em 
resposta à procura, e desenvolvimento de 
tecnologias inovadoras renováveis e com 
baixa dependência do carbono, a curto e a 
longo prazos;

d) Promoção do desenvolvimento de redes 
seguras, fiáveis e eficientes, promoção da 
eficiência energética e adequação das redes 
à procura;

Or. es

Justificação

Algumas das competências propostas não são próprias das entidades reguladoras nacionais. 
A política energética é definida pelos governos dos Estados-Membros.

Alteração 369
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-B – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Garantia de desenvolvimento de redes 
seguras, fiáveis e eficientes, promoção da
eficiência energética, da adequação das 
redes e da investigação e inovação, em 
resposta à procura, e desenvolvimento de 
tecnologias inovadoras renováveis e com 
baixa dependência do carbono, a curto e a 
longo prazos; 

d) Garantia de desenvolvimento de redes 
seguras, fiáveis e eficientes, tendo em 
conta a eficiência energética, da adequação 
das redes e da investigação e inovação, em 
resposta à procura, e desenvolvimento de 
tecnologias inovadoras renováveis e com 
baixa dependência do carbono, a curto e a 
longo prazos; 
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Or. en

Justificação

As entidades reguladoras nacionais devem ter em conta a eficiência energética, as energias 
renováveis e a tecnologia de baixa dependência do carbono, embora não seja necessário 
acrescentar um dever explícito de as promover, o que provocaria um conflito com o papel de 
regulador económico e em matéria de concorrência das entidades reguladoras nacionais. 

Alteração 370
Hannes Swoboda

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-B – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Garantia de desenvolvimento de redes 
seguras, fiáveis e eficientes, promoção da 
eficiência energética, da adequação das 
redes e da investigação e inovação, em 
resposta à procura, e desenvolvimento de 
tecnologias inovadoras renováveis e com 
baixa dependência do carbono, a curto e a 
longo prazos;

d) Garantia de desenvolvimento de redes 
seguras, fiáveis e eficientes, orientadas 
para o consumidor, promoção da 
adequação das redes, assegurando 
simultaneamente a eficiência energética e 
a integração das energias renováveis e da 
produção de electricidade distribuída em 
grande e em pequena escala nas redes de 
transporte e distribuição;

Or. en

Justificação

A criação de novas redes tem de ser feita no interesse dos consumidores.

Alteração 371
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-B – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

d) Garantia de desenvolvimento de redes 
seguras, fiáveis e eficientes, promoção da 
eficiência energética, da adequação das 
redes e da investigação e inovação, em 
resposta à procura, e desenvolvimento de 
tecnologias inovadoras renováveis e com 
baixa dependência do carbono, a curto e a 
longo prazos;

d) Garantia de desenvolvimento de redes 
seguras, fiáveis e eficientes, promoção da 
eficiência energética e integração 
proactiva de energias renováveis em larga 
escala e de produção descentralizada, da 
adequação das redes e da investigação e 
inovação, em resposta a esta procura;

Or. en

Justificação

A função do regulador deve ser a de garantir a ausência de discriminação da rede e não a de 
promover opções específicas em matéria de fornecimento e de, por conseguinte, tentar 
influenciar o cabaz energético nos Estados-Membros.

Alteração 372
Dorette Corbey

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-B – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Garantia de desenvolvimento de redes 
seguras, fiáveis e eficientes, promoção da 
eficiência energética, da adequação das 
redes e da investigação e inovação, em 
resposta à procura, e desenvolvimento de 
tecnologias inovadoras renováveis e com 
baixa dependência do carbono, a curto e a 
longo prazos;

d) Garantia de acesso da energia 
renovável à rede;

Or. nl

Justificação

Na prática, os produtores de energia sustentável têm por vezes grandes dificuldades de 
acesso às redes.
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Alteração 373
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-B – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Garantia de funcionamento eficiente do 
respectivo mercado nacional e promoção 
de uma concorrência efectiva em 
colaboração com as autoridades 
responsáveis pela concorrência.

f) Garantia de vantagens para o 
consumidor através do funcionamento 
eficiente do respectivo mercado nacional e 
promoção de uma concorrência efectiva em 
colaboração com as autoridades 
responsáveis pela concorrência.

Or. en

Justificação

A promoção de uma concorrência eficaz não deve ser um objectivo em si, mas deve, ao invés, 
ser orientada para os interesses dos clientes em termos de uma maior escolha, de preços mais 
baixos e de uma melhor qualidade do serviço.

Alteração 374
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 2-B – alínea f-A) (nova)

Texto proposto pela Comissão Alteração

„f-A) Harmonização do processo de 
intercâmbio de dados para os principais 
processos de mercado a nível regional."

Or. de
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Justificação

Um dos objectivos comunitários é a criação de regiões transfronteiriças de mercado, o que 
exige a harmonização de todos os processos de intercâmbio de dados. O mercado 
liberalizado pressupõe necessariamente a existência de mecanismos operacionais de 
intercâmbio de dados relativos à gestão do plano de trabalho, à compensação, à liquidação, 
à mudança de fornecedor, etc.. A ausência de processos coordenados de intercâmbio de 
dados cria obstáculos à criação de regiões transfronteiriças de mercado.

Alteração 375
Lena Ek

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-B – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

“f-A) Garantia de funcionamento 
eficiente do respectivo mercado nacional e 
promoção de uma verdadeira 
concorrência e da protecção dos 
consumidores;"

Or. en

Alteração 376
Lena Ek

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-B – alínea f-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

“f-B) Contribuição para um alto nível de 
serviço universal e público de 
electricidade, protecção aos clientes 
vulneráveis e eficácia das medidas de 
protecção dos consumidores estabelecidas 
no anexo A;”

Or. en
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Alteração 377
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A entidade reguladora terá as seguintes 
obrigações:

1. A entidade reguladora terá as seguintes 
obrigações a cumprir, sempre que 
apropriado, em estreita consulta com 
outras autoridades nacionais e europeias 
pertinentes, operadores das redes de 
transporte e outras partes interessadas do 
mercado, e sem prejuízo das suas 
competências específicas:

Or. en

Justificação

Sempre que necessário, as entidades reguladoras nacionais procederão a consultas para 
garantir o correcto exercício das suas funções (isto é, sem entrar em contradição com outras 
autoridades, tendo em conta a viabilidade económica e técnica das medidas decididas, entre 
outros aspectos) e que a dimensão europeia do mercado é tida em conta.

Alteração 378
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C– n.º 1 – parte introdutória

Texto proposto pela Comissão Alteração

1. A entidade reguladora terá as seguintes
obrigações:

1. Sem prejuízo das funções de outras 
entidades nacionais, a autoridade 
reguladora terá as seguintes obrigações:

Or. de
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Justificação

Clarificação de uma formulação pouco apropriada.

Alteração 379
Werner Langen

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C– n.º 1 – parte introdutória

Texto proposto pela Comissão Alteração

1. A entidade reguladora terá as seguintes 
obrigações:

1. Sem prejuízo das funções de outras 
entidades nacionais, a autoridade 
reguladora terá as seguintes obrigações:

Or. de

Alteração 380
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea -a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

-a) Fixação ou aprovação, de forma 
independente e de acordo com critérios 
transparentes, das tarifas reguladas da 
rede e das componentes tarifárias da rede;

Or. en

Justificação

A fixação de tarifas reguladas da rede sem qualquer interferência de poderes externos traduz 
o poder de uma autoridade verdadeiramente independente. Este princípio deveria ser 
indicado explicitamente na directiva, como primeira etapa para a criação de uma verdadeira 
harmonização dos quadros normativos nacionais.



AM\714880PT.doc 57/105 PE404.525v01-00

PT

Alteração 381
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Article 22-C – n.º 1 –alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Assegurar que os operadores e, se for o 
caso, os proprietários das redes de 
transporte e distribuição, assim como as 
empresas de electricidade, cumpram as 
obrigações que lhes competem por força da 
presente directiva e de outra legislação 
comunitária aplicável, inclusive no que 
respeita a questões transfronteiriças;

a) Assegurar que os operadores e, se for o 
caso, os proprietários das redes de 
transporte e distribuição, assim como as 
empresas de electricidade, cumpram as 
obrigações que lhes competem por força da 
presente directiva e de outra legislação 
comunitária aplicável, inclusive no que 
respeita a questões transfronteiriças e de 
separação entre redes e abastecimento;

Or. en

Justificação

Há que reforçar a formulação, para dar ênfase ao dever das entidades reguladoras 
relativamente à separação entre redes e abastecimento, o que é um elemento fulcral do 
terceiro pacote.

Alteração 382
Giles Chichester

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Article 22-C – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Assegurar que os operadores e, se for o 
caso, os proprietários das redes de 
transporte e distribuição, assim como as 
empresas de electricidade, cumpram as 
obrigações que lhes competem por força da 
presente directiva e de outra legislação 

a) Assegurar que os operadores e, se for o 
caso, os proprietários das redes de 
transporte e distribuição, assim como as 
empresas de electricidade, cumpram as 
obrigações que lhes competem por força da 
presente directiva e de outra legislação 
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comunitária aplicável, inclusive no que 
respeita a questões transfronteiriças;

comunitária aplicável, inclusive no que 
respeita a questões transfronteiriças e de 
separação entre redes e abastecimento;

Or. en

Justificação

Há que reforçar a formulação, para dar ênfase ao dever das entidades reguladoras 
relativamente à separação entre redes e abastecimento, o que é um elemento fulcral do 
terceiro pacote.  A menção explícita a este dever, bem como à probabilidade de revisão pela 
agência deste aspecto e à emissão de um parecer formal à Comissão ou a uma entidade 
reguladora nacional individual, ajudará a assegurar o respectivo cumprimento.

Alteração 383
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Article 22-C – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Cooperar com as entidades reguladoras 
desses Estados-Membros em questões 
transfronteiriças;

b) Cooperar com as entidades reguladoras 
desses Estados-Membros em questões 
transfronteiriças, nomeadamente para 
garantir uma capacidade de interligação 
suficiente das suas infra-estruturas de 
transporte, de molde a satisfazer os 
critérios globais de avaliação do mercado 
e de segurança do abastecimento de gás, 
sem que haja discriminações entre os 
fornecedores nos diferentes 
Estados-Membros;

Or. en

Justificação

Há que reforçar a formulação, para deixar claro o objectivo primeiro desta cooperação, isto 
é, que as decisões em matéria de investimento e de utilização da infra-estrutura devem ter em 
conta, num plano de igualdade, os clientes nacionais e os que recorrem a sistemas 
interligados. 
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Alteração 384
Lena Ek

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Cumprir e aplicar as decisões da 
Agência e da Comissão;

c) Cumprir e aplicar as decisões relevantes 
e juridicamente vinculativas da Agência e 
da Comissão;

Or. en

Alteração 385
Jan Březina

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Cumprir e aplicar as decisões da 
Agência e da Comissão;

c) Cumprir e aplicar as decisões relevantes 
e juridicamente vinculativas da Agência e 
da Comissão;

Or. en

Alteração 386
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Assegurar a impossibilidade de e) Controlar o cumprimento dos requisitos 
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subvenções cruzadas entre as actividades 
de transporte, distribuição e fornecimento;

de uma separação efectiva entre redes e 
abastecimento ao abrigo da presente 
directiva e de outra legislação 
comunitária pertinente e assegurar a 
impossibilidade de subvenções cruzadas 
entre as actividades de transporte, 
distribuição e fornecimento;

Or. en

Justificação

Há que reforçar a formulação, para dar ênfase ao dever das entidades reguladoras 
relativamente à separação entre redes e abastecimento, o que é um elemento fulcral do 
terceiro pacote.

Alteração 387
Giles Chichester

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Assegurar a impossibilidade de 
subvenções cruzadas entre as actividades 
de transporte, distribuição e fornecimento;

e) Controlar o cumprimento de requisitos 
de uma separação efectiva entre redes e 
abastecimento ao abrigo da presente 
directiva e de outra legislação 
comunitária pertinente e assegurar a 
impossibilidade de subvenções cruzadas 
entre as actividades de transporte, 
distribuição e fornecimento;

Or. en

Justificação

Há que reforçar a formulação, para dar ênfase ao dever das entidades reguladoras 
relativamente à separação entre redes e abastecimento, o que é um elemento fulcral do 
terceiro pacote.  A menção explícita a este dever, bem como à probabilidade de revisão pela 
agência deste aspecto e à emissão de um parecer formal à Comissão ou a uma entidade 
reguladora nacional individual, ajudará a assegurar o respectivo cumprimento.
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Alteração 388
Anni Podimata

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Analisar os planos de investimento dos 
operadores das redes de transporte e 
apresentar no seu relatório anual uma 
apreciação do plano de investimento destes 
operadores no que respeita à coerência com 
o plano decenal europeu de 
desenvolvimento das redes mencionado no 
n.º 1 do artigo 2.º-C do Regulamento (CE) 
n.º 1228/2003;

f) Analisar os planos de investimento dos 
operadores das redes de transporte e 
apresentar no seu relatório anual uma 
apreciação do plano de investimento destes 
operadores no que respeita à coerência com 
o plano decenal europeu de 
desenvolvimento das redes mencionado no 
n.º 1 do artigo 2.º-C do Regulamento (CE) 
n.º 1228/2003;   O plano decenal de 
desenvolvimento criará incentivos  para a 
promoção de investimentos, em particular 
em pequenos mercados energéticos e não 
rentáveis, e garantirá uma mão-de-obra 
de qualidade e em número suficiente para 
a execução das obrigações de serviço 
público. O não cumprimento do plano 
decenal implica a imposição de sanções 
proporcionadas em conformidade com as 
orientações emitidas pela Agência;

Or. en

Justificação

Cumpre evitar a discriminação dos consumidores que vivem em zonas isoladas.

Alteração 389
Jan Březina

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea f)
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Texto da Comissão Alteração

f) Analisar os planos de investimento dos 
operadores das redes de transporte e 
apresentar no seu relatório anual uma 
apreciação do plano de investimento destes 
operadores no que respeita à coerência com 
o plano decenal europeu de 
desenvolvimento das redes mencionado no 
n.º 1 do artigo 2.º-C do Regulamento (CE) 
n.º 1228/2003;

f) Controlar os planos de investimento dos 
operadores das redes de transporte e 
apresentar no seu relatório anual uma 
apreciação do plano de investimento destes 
operadores no que respeita à coerência com 
o plano decenal europeu de 
desenvolvimento das redes mencionado no 
n.º 1 do artigo 2.º-C do Regulamento (CE) 
n.º 1228/2003; 

Or. en

Alteração 390
Anne Laperrouze

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Aprovar o plano de investimento 
anual dos operadores da rede de 
transporte;

Or. fr

Justificação

Qualquer que seja o modelo escolhido para garantir a neutralidade dos operadores da rede 
de transporte (ORT), o accionista do ORT estará sempre confrontado com um conflito de 
interesses entre o nível do programa de investimentos e o seu nível de remuneração. 

Nestas condições, é necessário que a entidade reguladora nacional aprove o programa anual 
de investimentos dos ORT e evite que este conflito de interesses seja dirimido pelo accionista 
em detrimento da segurança das redes.
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Alteração 391
Erika Mann

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – nº 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Controlar os planos de investimento 
nas redes inteligentes no quadro de um 
plano claro de desenvolvimento decenal;

Or. en

Alteração 392
Dominique Vlasto

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Aprovar o plano de investimento 
anual dos operadores da rede de 
transporte;

Or. fr

Justificação

Independentemente do modelo escolhido para garantir a neutralidade dos operadores da 
rede de transporte (ORT), o accionista do ORT estará sempre confrontado com um conflito 
de interesses entre o nível do programa de investimentos, a sua rentabilidade e o montante 
dos dividendos. Nestas condições, é necessário que a entidade reguladora nacional aprove o 
programa anual de investimentos dos ORT e evite que este conflito de interesses seja dirimido 
pelo accionista em detrimento da segurança das redes.
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Alteração 393
Nicole Fontaine

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Aprovar o plano de investimento 
anual dos operadores da rede de 
transporte;

Or. fr

Justificação

Independentemente do modelo escolhido para garantir a neutralidade dos operadores da 
rede de transporte (ORT), o accionista do ORT estará sempre confrontado com um conflito 
de interesses entre o nível do programa de investimentos, a sua rentabilidade e o montante 
dos dividendos. Nestas condições, é necessário que a entidade reguladora nacional aprove o 
programa anual de investimentos dos ORT e evite que este conflito de interesses seja dirimido 
pelo accionista em detrimento da segurança das redes.

Alteração 394
Nicole Fontaine

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Fiscalizar a segurança e a fiabilidade 
das redes e analisar as correspondentes 
regras de segurança e fiabilidade;

suprimido

Or. fr

Justificação

A concessão sistemática e obrigatória da competência em matéria de segurança às entidades 
de regulação nacionais (ERN) não é justificada pelo que deve ser suprimida mediante a 
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aplicação do princípio da subsidiariedade. Com efeito, a segurança das redes de transporte 
de electricidade é determinante para garantir o bom funcionamento de um país. Em diversos 
Estados-Membros, esta competência é uma prerrogativa de poder público detido pelo 
governo e não por uma autoridade independente.

Alteração 395
Dominique Vlasto

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Fiscalizar a segurança e a fiabilidade 
das redes e analisar as correspondentes 
regras de segurança e fiabilidade;

suprimido

Or. fr

Justificação

A segurança das redes de transporte de electricidade é determinante para garantir o bom 
funcionamento de um país. Por essa razão, em diversos Estados-Membros, esta competência 
é uma prerrogativa de poder público detido pelo governo. Releva assim da autoridade 
política e não de uma autoridade independente. Estas regras estão muito distantes dos 
problemas da concorrência ou de acesso às redes que motivaram a criação das entidades de 
regulação nacionais e que são o seu domínio privilegiado de intervenção.

Alteração 396
Jan Březina

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Fiscalizar a segurança e a fiabilidade das 
redes e analisar as correspondentes regras 
de segurança e fiabilidade;

g) Fiscalizar o cumprimento das normas 
de segurança e fiabilidade da rede e as 
normas e requisitos de qualidade do 
serviço da rede;
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Or. en

Alteração 397
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Fiscalizar a segurança e a fiabilidade das 
redes e analisar as correspondentes regras 
de segurança e fiabilidade;

g) Fiscalizar a segurança e a fiabilidade das 
redes, fixar ou aprovar normas e 
requisitos em matéria de qualidade de 
serviço e de fornecimento e analisar os 
desempenhos em termos de qualidade de 
serviço e de fornecimento e as 
correspondentes regras de segurança e 
fiabilidade;

Or. en

Justificação

Algumas entidades reguladoras nacionais já têm a obrigação de controlar o funcionamento 
do mercado da electricidade em termos de qualidade do fornecimento e dos serviços 
prestados aos consumidores, os quais poderão beneficiar de uma regulamentação mais 
coerente e transparente. 

Alteração 398
Anne Laperrouze

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Fiscalizar a segurança e a fiabilidade das 
redes e analisar as correspondentes regras 
de segurança e fiabilidade;

g) Fiscalizar a segurança e a fiabilidade das 
redes, fixar ou aprovar normas e 
requisitos em matéria de qualidade de 
serviço e de fornecimento e analisar os 
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desempenhos em termos de qualidade de 
serviço e de fornecimento e as 
correspondentes regras de segurança e 
fiabilidade;

Or. en

Justificação

Algumas entidades reguladoras nacionais já têm a obrigação de controlar o funcionamento 
do mercado da electricidade em termos de qualidade do fornecimento e dos serviços 
prestados aos consumidores, os quais poderão beneficiar de vantagens de uma 
regulamentação mais coerente e transparente. 

Alteração 399
Lena Ek

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Fiscalizar a segurança e a fiabilidade das 
redes e analisar as correspondentes regras 
de segurança e fiabilidade; 

g) Fiscalizar o cumprimento das normas 
de segurança e fiabilidade da rede e as 
normas e requisitos de qualidade do 
serviço da rede;

Or. en

Alteração 400
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Fiscalizar o nível de transparência, 
assegurando o cumprimento das obrigações 
de transparência por parte das empresas de 

h) Fiscalizar o nível de transparência, 
assegurando o cumprimento das obrigações 
de transparência por parte dos operadores 
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electricidade; de transporte das redes relevantes;

Or. de

Justificação

A presente alteração clarifica uma formulação menos conseguida.

Alteração 401
Werner Langen

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Fiscalizar o nível de transparência, 
assegurando o cumprimento das obrigações 
de transparência por parte das empresas de 
electricidade;

h) Fiscalizar o nível de transparência, 
assegurando o cumprimento das obrigações 
de transparência por parte dos operadores 
de transporte das redes relevantes;

Or. de

Alteração 402
Catherine Trautmann

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – nº 1 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-A) Incentivar o desenvolvimento dos 
contratos europeus de fornecimento 
interruptível –  mediante a fixação de um 
valor de referência para a compensação 
financeira da energia eléctrica não 
utilizada, para cada classe de 
consumidores pertinente, de acordo com 
um sistema de indexação transparente 
calculado com base em preços da energia 
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no mercado, o preço do CO2, a poupança 
em investimento exigido para a 
capacidade de produção eléctrica e 
recomendações de um grupo de peritos 
composto por representantes das 
empresas de electricidade e dos 
consumidores finais;

Or. en

Justificação

Os contratos europeus de fornecimento interruptível especificados na Directiva 2003/54/CE 
dão prioridade à redução do consumo de energia, de acordo com os objectivos em matéria de 
promoção da eficiência energética. 

Os contratos europeus de fornecimento interruptível estabelecem que o consumidor de 
electricidade pode comprometer-se a interromper temporariamente o consumo,  na sequência 
de um pedido do seu gestor de equilíbrio e/ ou da entidade reguladora, e, por conseguinte, 
suspender a actividade até que a oferta e a procura de electricidade esteja uma vez mais em 
equilíbrio na zona de equilíbrio e/ ou na rede.

Alteração 403
Werner Langen

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Fiscalizar o grau de abertura do 
mercado e de concorrência aos níveis 
grossista e retalhista, inclusive no 
comércio de electricidade, nos preços ao 
consumidor, nas taxas de mudança de 
fornecedor, nas taxas de corte da ligação 
e nas queixas dos consumidores em 
formato acordado, assim como os 
eventuais falseamentos ou restrições da 
concorrência, em colaboração com as 
autoridades responsáveis pela 
concorrência, incluindo a prestação de 
informações pertinentes e a comunicação 

Suprimido
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de casos relevantes àquelas autoridades;

Or. de

Alteração 404
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Fiscalizar o grau de abertura do 
mercado e de concorrência aos níveis 
grossista e retalhista, inclusive no 
comércio de electricidade, nos preços ao 
consumidor, nas taxas de mudança de 
fornecedor, nas taxas de corte da ligação 
e nas queixas dos consumidores em 
formato acordado, assim como os
eventuais falseamentos ou restrições da 
concorrência, em colaboração com as 
autoridades responsáveis pela 
concorrência, incluindo a prestação de 
informações pertinentes e a comunicação 
de casos relevantes àquelas autoridades;

Suprimido

Or. de

Justificação

A presente alteração clarifica uma formulação menos conseguida.

Alteração 405
Jan Březina

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

i) Fiscalizar o grau de abertura do mercado 
e de concorrência aos níveis grossista e 
retalhista, inclusive no comércio de 
electricidade, nos preços ao consumidor, 
nas taxas de mudança de fornecedor, nas 
taxas de corte da ligação e nas queixas dos 
consumidores em formato acordado, assim 
como os eventuais falseamentos ou 
restrições da concorrência, em colaboração 
com as autoridades responsáveis pela 
concorrência, incluindo a prestação de 
informações pertinentes e a comunicação 
de casos relevantes àquelas autoridades;

i) Fiscalizar o grau de abertura do mercado 
e de concorrência aos níveis grossista e 
retalhista, inclusive no comércio de 
electricidade, nos preços ao consumidor, 
nas taxas de mudança de fornecedor, nas 
taxas de corte da ligação e nas queixas dos 
consumidores, assim como os eventuais 
falseamentos ou restrições da concorrência,  
incluindo a prestação de informações 
pertinentes e a comunicação de casos 
relevantes àquelas autoridades;

Or. en

Alteração 406
Šarūnas Birutis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) Monitorizar o tempo que as empresas de 
transporte e distribuição demoram a 
executar as ligações e reparações;

j) Monitorizar o tempo que as empresas de 
transporte e distribuição demoram a 
executar as ligações e reparações e impor 
sanções de acordo com as orientações da 
Agência se o período de tempo tiver sido 
prolongado sem justificação;

Or. en

Justificação

Devem ser impostas sanções eficazes, adequadas e dissuasoras às empresas de electricidade 
que não cumpram as obrigações que lhes incumbem por força da presente directiva.
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Alteração 407
Lena Ek

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

k) Sem prejuízo das competências de 
outras autoridades nacionais, assegurar 
padrões elevados de serviço universal e 
público de electricidade, protecção aos 
clientes vulneráveis e eficácia para as 
medidas de protecção dos consumidores 
estabelecidas no anexo A;

Suprimido

Or. en

Justificação

Transferido para o artigo 22.º.-B.

Alteração 408
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

k) Sem prejuízo das competências de 
outras autoridades nacionais, assegurar 
padrões elevados de serviço universal e 
público de electricidade, protecção aos 
clientes vulneráveis e eficácia para as 
medidas de protecção dos consumidores 
estabelecidas no anexo A;

Suprimido

Or. fr
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Justificação

A Comissão propõe que sejam conferidas às entidades reguladoras prerrogativas de serviço 
público que extravasam amplamente o quadro legítimo em que se deve inscrever a acção do 
regulador.

Alteração 409
Jan Březina

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

k) Sem prejuízo das competências de 
outras autoridades nacionais, assegurar 
padrões elevados de serviço universal e 
público de electricidade, protecção aos 
clientes vulneráveis e eficácia para as 
medidas de protecção dos consumidores 
estabelecidas no anexo A;

Suprimido

Or. en

Justificação

O n.º 1, alínea k), do artigo 22-C passou para ao artigo 22-B enquanto objectivo geral.

Alteração 410
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

k) Sem prejuízo das competências de
outras autoridades nacionais, assegurar 
padrões elevados de serviço universal e 
público de electricidade, protecção aos 
clientes vulneráveis e eficácia para as

k) Sem prejuízo das competências de 
outras autoridades nacionais, assegurar 
padrões elevados de serviço universal e 
público de electricidade, protecção aos 
clientes vulneráveis e eficácia e aplicação
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medidas de protecção dos consumidores 
estabelecidas no anexo A;

das medidas de protecção dos 
consumidores estabelecidas no anexo A;

Or. en

Alteração 411
Anne Laperrouze

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

k) Sem prejuízo das competências de 
outras autoridades nacionais, assegurar 
padrões elevados de serviço universal e 
público de electricidade, protecção aos 
clientes vulneráveis e eficácia para as 
medidas de protecção dos consumidores 
estabelecidas no anexo A;

k) Sem prejuízo das competências de 
outras autoridades nacionais, controlar os 
padrões elevados de serviço universal e 
público de electricidade e a protecção aos 
clientes vulneráveis;

Or. en

Justificação

Algumas obrigações cabem, em primeira instância, aos governos, uma vez que têm mais a ver 
com medidas sociais do que com a regulação do mercado retalhista. Os reguladores 
consideram que não possuem competências para definir a política social. No entanto, devem 
conferir-se poderes aos reguladores para assegurar a eficácia da aplicação das disposições 
estabelecidas no anexo A. No mínimo, deve clarificar-se que a responsabilidade pela 
aplicação do anexo A, relativo à protecção dos consumidores, cabe aos reguladores.

Alteração 412
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea k)
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Texto da Comissão Alteração

k) Sem prejuízo das competências de 
outras autoridades nacionais, assegurar 
padrões elevados de serviço universal e 
público de electricidade, protecção aos 
clientes vulneráveis e eficácia para as 
medidas de protecção dos consumidores 
estabelecidas no anexo A;

k) Sem prejuízo das competências de 
outras autoridades nacionais, controlar os 
padrões elevados de serviço universal e
público de electricidade e a protecção aos 
clientes vulneráveis;

Or. en

Justificação

O estabelecimento de medidas de política social como a fixação de padrões elevados de 
serviço universal e público cabe, em primeira instância, aos governos, na medida em que não 
implicam a regulação do mercado retalhista. No entanto, as entidades reguladoras nacionais 
devem controlar esses padrões a fim de garantir um nível adequado de protecção dos 
consumidores de electricidade. 

Alteração 413
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

k) Sem prejuízo das competências de 
outras autoridades nacionais, assegurar
padrões elevados de serviço universal e 
público de electricidade, protecção aos 
clientes vulneráveis e eficácia para as 
medidas de protecção dos consumidores 
estabelecidas no anexo A;

k) Sem prejuízo das competências de 
outras autoridades nacionais, fiscalizar a 
existência de padrões elevados de serviço 
universal e público de electricidade, bem 
como a protecção aos clientes vulneráveis;

Or. de

Justificação

Algumas missões deveriam ser levadas a cabo, fundamentalmente, pelos governos nacionais, 
uma vez que dizem respeito mais a medidas de carácter social do que à regulação do 
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mercado a retalho. Os reguladores não assumem como sua a função de adoptarem medidas 
de política social.

Alteração 414
Werner Langen

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

k) Sem prejuízo das competências de 
outras autoridades nacionais, assegurar 
padrões elevados de serviço universal e 
público de electricidade, protecção aos 
clientes vulneráveis e eficácia para as 
medidas de protecção dos consumidores 
estabelecidas no anexo A; 

(Não se aplica à versão portuguesa)

Or. de

Alteração 415
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

k) Sem prejuízo das competências de 
outras autoridades nacionais, assegurar 
padrões elevados de serviço universal e 
público de electricidade, protecção aos 
clientes vulneráveis e eficácia para as 
medidas de protecção dos consumidores 
estabelecidas no anexo A; 

(Não se aplica à versão portuguesa)

Or. de
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Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa)

Alteração 416
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea k-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

k-A) garantir a eficácia das medidas de 
defesa dos consumidores definidas no 
âmbito do Anexo A.

Or. de

Justificação

Algumas missões deveriam ser levadas a cabo, fundamentalmente, pelos governos nacionais, 
uma vez que dizem respeito mais a medidas de carácter social do que à regulação do 
mercado a retalho. Os reguladores não assumem como sua a função de adoptarem medidas 
de política social.

Alteração 417
Dorette Corbey

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-B – n.º 1 – alínea k-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

k-A) Garantir o acesso da energia 
renovável à rede;

Or. nl



PE404.525v01-00 78/105 AM\714880PT.doc

PT

Justificação

Na prática, os produtores de energia sustentável têm por vezes grandes dificuldades de 
acesso às redes.

Alteração 418
Anne Laperrouze

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea k-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

k-A) Assegurar a eficácia das medidas de 
protecção dos consumidores estabelecidas 
no anexo.

Or. en

Justificação

Algumas obrigações cabem, em primeira instância, aos governos, uma vez que têm mais a ver 
com medidas sociais do que com a regulação do mercado retalhista. Os reguladores 
consideram que não possuem competências para definir a política social. No entanto, devem 
conferir-se poderes aos reguladores para assegurar a eficácia da aplicação das disposições 
estabelecidas no anexo A. No mínimo, deve clarificar-se que a responsabilidade pela 
aplicação do anexo A, relativo à protecção dos consumidores, cabe aos reguladores.

Alteração 419
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea k-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

k-A) Assegurar a eficácia e a aplicação 
das medidas de protecção dos 
consumidores estabelecidas no anexo A. 
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Or. en

Justificação

As medidas de protecção dos consumidores estabelecidas no anexo A devem ser eficazmente 
aplicadas pelas entidades reguladoras nacionais.

Alteração 420
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

l) Publicar recomendaçőes, com 
frequência pelo menos anual, sobre a 
conformação das tarifas de fornecimento 
ao disposto no artigo 3.º;

suprimido

Or. fr

Justificação

Esta prerrogativa extravasa largamente o quadro legítimo em que se deve inscrever a acção 
da entidade reguladora.

Alteração 421
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

l) Publicar recomendações, com frequência 
pelo menos anual, sobre a conformação das 
tarifas de fornecimento ao disposto no 
artigo 3.º;

l) Publicar recomendações, com frequência 
pelo menos anual, sobre a conformação das 
tarifas de fornecimento ao disposto no 
artigo 3.º; nas recomendações deve ser 
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dada a devida atenção ao impacto que os 
preços regulamentados (preços grossistas 
e ao consumidor) possam ter no 
funcionamento do mercado;

Or. en

Justificação

A fixação dos preços regulamentados abaixo dos preços do mercado pode constituir um 
obstáculo à concorrência e ter um impacto negativo na segurança do fornecimento; daí que 
deva ser objecto de atenção especial nas recomendações do regulador. 

Alteração 422
Lena Ek

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea m)

Texto da Comissão Alteração

m) Assegurar o acesso aos dados de 
consumo dos clientes, a aplicação de um 
formato harmonizado para os dados de 
consumo e o acesso aos dados, em 
conformidade com o anexo A, alínea h);

m) Assegurar o acesso aos dados de 
consumo dos clientes, a disponibilização, 
para uso facultativo, de um formato 
harmonizado a nível nacional para os 
dados de consumo e o acesso aos dados, 
em conformidade com o anexo A, 
alínea h);

Or. en

Alteração 423
Jan Březina

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea m)

Texto da Comissão Alteração

m) Assegurar o acesso aos dados de m) Assegurar o acesso aos dados de 
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consumo dos clientes, a aplicação de um 
formato harmonizado para os dados de 
consumo e o acesso aos dados, em 
conformidade com o anexo A, alínea h);

consumo dos clientes, a disponibilização,
para uso facultativo, de um formato 
harmonizado a nível nacional para os 
dados de consumo e o acesso aos dados, 
em conformidade com o anexo A, 
alínea h);

Or. en

Alteração 424
Anne Laperrouze

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea m)

Texto da Comissão Alteração

m) Assegurar o acesso aos dados de 
consumo dos clientes, a aplicação de um 
formato harmonizado para os dados de 
consumo e o acesso aos dados, em 
conformidade com o anexo A, alínea h);

(m) Estabelecer procedimentos 
normalizados sobre as relações entre o 
consumidor final e o fornecedor ou 
distribuidor ou operador do sistema de 
medição do consumo, que tratem, pelo 
menos, do acesso aos dados de consumo 
dos clientes, a aplicação de um formato 
harmonizado para os dados de consumo e o 
acesso aos dados, em conformidade com o 
anexo A, alínea h);

Or. en

Justificação

A garantia do acesso aos dados de consumo reais é um pré-requisito para que os 
consumidores possam gerir a eficiência energética ou estabelecer comparações entre os 
vários fornecedores. Uma vez que já consultam as partes interessadas e são responsáveis 
pelo controlo dos mercados retalhistas de energia, os reguladores devem ser as entidades 
mais habilitadas para tratar a relação entre os operadores de redes de distribuição, os 
fornecedores e os consumidores (incluindo normas, responsabilidades, disposições 
contratuais, acordos de intercâmbio de dados, garantias de qualidade).
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Alteração 425
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea o)

Texto da Comissão Alteração

o) Monitorizar o investimento em 
capacidade de produção, tendo em 
atenção a segurança do fornecimento.

suprimido

Or. fr

Justificação

Esta prerrogativa extravasa largamente o quadro legítimo em que se deve inscrever a acção 
da entidade reguladora.

Alteração 426
Anni Podimata

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea o)

Texto da Comissão Alteração

o) Monitorizar o investimento em 
capacidade de produção, tendo em atenção 
a segurança do fornecimento.

o) Monitorizar o investimento em 
capacidade de produção, tendo em atenção 
a segurança do fornecimento e dar 
prioridade aos investimentos aplicáveis a 
mercados pequenos e não lucrativos como 
as regiões isoladas.

Or. en

Justificação

Esta alteração tem em vista evitar a discriminação dos consumidores que vivem em regiões 
isoladas (regiões montanhosas e ilhas).
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Alteração 427
Anne Laperrouze

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea o-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

o-A) Dispor de um direito de veto 
susceptível de ser exercido aquando das 
decisões de nomeação e exoneração das 
pessoas que asseguram a direcção geral 
de um operador da rede de transporte;

Or. fr

Justificação

Dotando as entidades de regulação nacionais de um direito de veto sobre as nomeações e as 
exonerações das pessoas que asseguram a direcção dos ORT, a presente directiva 
contribuiria para assegurar que os interesses profissionais das pessoas com poderes de 
direcção no seio dos ORT são suficientemente controlados e permitiria que essas pessoas 
pudessem, por conseguinte, assumir as responsabilidades de gestão do ORT com total 
independência.

Alteração 428
Šarūnas Birutis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea o-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

o-A) Estabelecer ou aprovar padrões de 
qualidade do serviço, controlar a 
aplicação e impor sanções por não 
conformidade.

Or. en
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Justificação

A qualidade do serviço é um dos dois principais factores (o outro é o preço) que devem ser 
regulamentados (se o não forem, a qualidade pode ressentir-se). A entidade reguladora deve 
ter o poder de estabelecer e aprovar os padrões de qualidade, controlar a aplicação dos 
referidos padrões e impor sanções por não conformidade.

Alteração 429
Lena Ek

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea o-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

o-A) Controlar a aplicação das medidas 
de salvaguarda a que se refere o 
artigo 24.º.

Or. en

Justificação

Alteração do  número anterior (n.º 3 - alínea f)).

Alteração 430
Dominique Vlasto

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea o-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

o-A) Dispor de um direito de veto 
susceptível de ser exercido aquando das 
decisões de nomeação e exoneração do 
presidente do Conselho de Administração 
ou da Direcção de um operador da rede 
de transporte.
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Or. fr

Justificação

Dotando as entidades de regulação nacionais de um direito de veto sobre as nomeações e as 
exonerações do presidente do Conselho de Administração ou da Direcção dos ORT, a 
presente directiva contribuiria para assegurar que os interesses profissionais das pessoas 
com poderes de direcção no seio dos ORT são suficientemente controlados e permitiria que 
essas pessoas pudessem, por conseguinte, assumir as responsabilidades de gestão do ORT 
com total independência.

Alteração 431
Nicole Fontaine

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea o-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

o-A) Dispor de um direito de veto 
susceptível de ser exercido aquando das 
decisões de nomeação e exoneração do 
presidente do Conselho de Administração 
ou da Direcção de um operador da rede 
de transporte.

Or. fr

Justificação

O direito de veto direito de veto sobre as nomeações e as exonerações do presidente do 
Conselho de Administração ou da Direcção dos ORT, conferido às entidades de regulação 
nacionais, permite garantir que os interesses profissionais das pessoas com poderes de 
direcção no seio dos ORT são suficientemente controlados e permitiria que essas pessoas 
pudessem, por conseguinte, assumir as responsabilidades de gestão do ORT com total 
independência.
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Alteração 432
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea o-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

o-A) Assegurar que os efectivos dos 
operadores de redes de transporte e dos 
operadores de redes de distribuição sejam 
devidamente recompensados pelas 
reduções do consumo energético, e que 
não se verifiquem incentivos indevidos ao 
aumento das vendas de energia. 

Or. en

Justificação

Os operadores de redes de transporte e os operadores de redes de distribuição devem 
contribuir para os objectivos de cada Estado-Membro em matéria de eficiência energética. 
Os incentivos nefastos à utilização de mais energia devem ser substituídos por recompensas 
conformes aos objectivos da União, nomeadamente a eficiência energética e a redução de 
emissões.

Alteração 433
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea o-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

o-A) a harmonização dos processos de 
intercâmbio de dados no âmbito dos mais 
importantes procedimentos de mercado a 
nível regional;

Or. de
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Justificação

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

Alteração 434
Jan Březina

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea o-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

o-A) Controlar a aplicação das medidas 
de salvaguarda a que se refere o
artigo 24.º.

Or. en

Justificação

Alteração do número anterior (n.º 3 - alínea f)).

Alteração 435
Dominique Vlasto

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea o-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

o-B) Assegurar a auditoria da política de 
manutenção dos operadores da rede de 
transporte.
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Or. fr

Justificação

A política de manutenção dos operadores das redes de transporte é essencial para a 
segurança de abastecimento das redes, como ficou demonstrado com a análise das causas 
dos recentes apagões. A fim de garantir a neutralidade desta política de manutenção 
relativamente a todos os utilizadores da rede e para efeitos da segurança do abastecimento, 
as entidades de regulação nacionais deveriam poder fazer uma auditoria.

Alteração 436
Nicole Fontaine

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea o-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

o-B) Assegurar a auditoria da política de 
manutenção dos operadores da rede de 
transporte.

Or. fr

Justificação

A política de manutenção dos operadores das redes de transporte é essencial para a 
segurança do abastecimento. Porém, esta pode ser utilizada para fins discriminatórios 
aquando do planeamento dos programas de manutenção. A fim de garantir a neutralidade 
desta política de manutenção relativamente a todos os utilizadores da rede e garantir a 
segurança do abastecimento, é conveniente alargar as competências das entidades de 
regulação nacionais à auditoria desta política.

Alteração 437
Dominique Vlasto

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea o-C) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

o-C) Transmitir à Comissão todas as 
informações que lhe permitam efectuar 
periodicamente, com base numa 
metodologia publicamente anunciada, 
uma comparação europeia do 
desempenho económico dos operadores 
das redes de transporte tendo em conta a 
qualidade do serviço prestado.

Or. fr

Justificação

A fim de contribuir para a identificação das medidas prioritárias a adoptar para melhorar o 
desempenho dos operadores de redes (ORT), propõe-se que as entidades nacionais de 
regulação transmitam à Comissão Europeia todas as informações necessárias que lhe 
permitam efectuar, periodicamente, uma comparação europeia do desempenho económico 
dos ORT tendo em conta a qualidade do serviço prestado.

Alteração 438
Nicole Fontaine

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea o-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

o-C) Publicar um relatório de avaliação 
do relatório transmitido pelo deontólogo.

Or. fr

Justificação

O "Efective and efficient unbundling" prevê que o deontólogo transmita à entidade de 
regulação nacional (ERN) um relatório sobre a pertinência e a boa aplicação das medidas 
adoptadas pelo ORT para garantir o tratamento transparente e não discriminatório de todos 
os utilizadores das redes. Propõe-se o reforço da transparência e da avaliação destas 
medidas mediante a publicação obrigatória pela ERN de um relatório sobre a sua 
pertinência e a sua boa aplicação.
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Alteração 439
Nicole Fontaine

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea o-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

o-D) Transmitir à Comissão todas as 
informações que lhe permitam efectuar 
periodicamente, com base numa 
metodologia publicamente anunciada, 
uma comparação europeia do 
desempenho económico dos operadores 
das redes de transporte tendo em conta a 
qualidade do serviço prestado.

Or. fr

Justificação

A fim de contribuir para a identificação das medidas prioritárias a adoptar para melhorar o 
desempenho dos operadores de redes (ORT), propõe-se que as entidades nacionais de 
regulação transmitam à Comissão Europeia todas as informações necessárias que lhe 
permitam efectuar, periodicamente, uma comparação europeia do desempenho económico 
dos ORT tendo em conta a qualidade do serviço prestado. Esta competência poderá ser 
atribuída ao Observatório Europeu da Energia.

Alteração 440
Lena Ek

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Sempre que tal estiver previsto na 
legislação de um Estado-Membro, as 
tarefas de controlo referidas no nº 1 
poderão ser levadas a cabo por outras 
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autoridades que não a entidade 
reguladora. Nesse caso, as informações 
resultantes do controlo serão 
disponibilizadas à entidade reguladora 
com a maior brevidade.
Sem prejuízo da sua independência e de 
acordo com a respectiva competência e o 
princípio "Legislar melhor", a entidade 
reguladora consultará, sempre que 
adequado, os operadores de redes de 
transporte e estabelecerá uma estreita 
cooperação com outras autoridades 
nacionais relevantes ao desempenhar as 
tarefas referidas no nº 1.

Or. en

Justificação

A formulação foi transferida do proémio para o n.º 1-A.

Alteração 441
Jan Březina

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Sempre que tal estiver previsto na 
legislação de um Estado-Membro, as 
tarefas de controlo referidas no nº 1 
poderão ser levadas a cabo por outras 
autoridades que não a entidade 
reguladora. Nesse caso, as informações 
resultantes do controlo serão 
disponibilizadas à entidade reguladora 
com a maior brevidade. 
Sem prejuízo da sua independência e de 
acordo com a respectiva competência e o 
princípio "Legislar melhor", a entidade 
reguladora consultará, sempre que 
adequado, os operadores de redes de 
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transporte e estabelecerá uma estreita 
cooperação com outras autoridades 
nacionais relevantes ao desempenhar as 
tarefas referidas no nº 1.

Or. en

Justificação

 A formulação do n.º 1-A foi transferida do proémio.

Alteração 442
Lena Ek

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Assegurar que as tarifas de acesso à rede 
cobradas pelos operadores de rede 
independentes incluam uma remuneração 
ao(s) proprietário(s) da(s) rede(s) que 
proporcione uma remuneração adequada 
dos activos da rede e de quaisquer novos 
investimentos neles efectuados;

d) Assegurar que as tarifas de acesso à rede 
cobradas pelos operadores de rede 
independentes incluam uma remuneração 
ao(s) proprietário(s) da(s) rede(s) que 
proporcione uma remuneração adequada 
dos activos da rede e de quaisquer novos 
investimentos neles efectuados, desde que 
o tenham sido de uma forma económica e 
eficiente, desde que o tenham sido de uma 
forma económica e eficiente;

Or. en

Alteração 443
Jan Březina

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 2 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

d) Assegurar que as tarifas de acesso à rede 
cobradas pelos operadores de rede 
independentes incluam uma remuneração 
ao(s) proprietário(s) da(s) rede(s) que 
proporcione uma remuneração adequada 
dos activos da rede e de quaisquer novos 
investimentos neles efectuados;

d) Assegurar que as tarifas de acesso à rede 
cobradas pelos operadores de rede 
independentes incluam uma remuneração 
ao(s) proprietário(s) da(s) rede(s) que 
proporcione uma remuneração adequada 
dos activos da rede e de quaisquer novos 
investimentos neles efectuados, desde que 
o tenham sido de uma forma económica e 
eficiente;

Or. en

Alteração 444
Pia Elda Locatelli

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

"2-A. Aquando do controlo dos mercados 
nacionais da electricidade, nos termos do 
disposto no n.º 1-A, incluindo o controlo 
dos preços grossistas e retalhistas, as 
entidades reguladoras nacionais 
adoptarão metodologias harmonizadas 
que tenham sido acordadas e aprovadas 
pela Agência. "

Or. en

(Aditamento do novo parágrafo 2-A no artigo 22-C da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

O controlo do mercado é um instrumento poderoso para detectar abusos de poder de 
mercado. É importante assegurar que o controlo dos mercados nacionais seja executado 
pelas entidades reguladoras nacionais de acordo com critérios e metodologias 
harmonizados. Todavia, é muito frequente que as entidades reguladoras nacionais não 
disponham dos recursos necessários para controlar os mercados de uma forma contínua e em 
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tempo real, recorrendo antes a análises mensais ou até anuais. A Agência deve dispor de 
todos os recursos necessários para desempenhar esta tarefa crucial. 

Alteração 445
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros assegurarão que 
às entidades reguladoras sejam concedidos 
os poderes que lhes permitam cumprir de 
modo eficiente e rápido as obrigações 
referidas nos n.°s 1 e 2. Para o efeito, a 
entidade reguladora terá os seguintes 
poderes mínimos:

Os Estados-Membros certificar-se-ão de
que às entidades reguladoras sejam 
concedidos os poderes que lhes permitam 
cumprir de modo eficiente e rápido as 
obrigações referidas nos n.°s 1 e 2. Para o 
efeito, a entidade reguladora terá os 
seguintes poderes mínimos:

Or. de

Justificação

A proposta da Comissão autoriza as entidades reguladoras nacionais a adoptarem medidas 
de carácter estrutural contra as empresas do sector energético e a enfraquecer a respectiva 
posição do mercado, mesmo que elas não tenham transgredido as normas da concorrência.  
Estas possibilidades de ingerência, bem como, por exemplo, o dever de disponibilizar 
centrais eléctricas virtuais, afecta toda a cadeia de produção. Não se percebe o motivo por 
que as entidades reguladoras devem dispor de poderes de ingerência sujeitos a um número 
menor de pré-requisitos do que as autoridades responsáveis pelos cartéis, que eram, na 
origem, as autoridades com competência na matéria.

Alteração 446
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 3 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) Emitir decisões vinculativas sobre as 
empresas de electricidade;

Emitir decisões vinculativas sobre os 
operadores de redes de transporte;

Or. de

Justificação

A proposta da Comissão autoriza as entidades reguladoras nacionais a adoptarem medidas 
de carácter estrutural contra as empresas do sector energético e a enfraquecer a respectiva 
posição do mercado, mesmo que elas não tenham transgredido as normas da concorrência.  
Estas possibilidades de ingerência, bem como, por exemplo, o dever de disponibilizar 
centrais eléctricas virtuais, afecta toda a cadeia de produção. Não se percebe o motivo por 
que as entidades reguladoras devem dispor de poderes de ingerência sujeitos a um número 
menor de pré-requisitos do que as autoridades responsáveis pelos cartéis, que eram, na 
origem, as autoridades com competência na matéria.

Alteração 447
Werner Langen

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Emitir decisões vinculativas sobre as 
empresas de electricidade;

Emitir decisões vinculativas sobre os 
operadores de redes de transporte;

Or. de

Justificação

A proposta da Comissão autoriza as entidades reguladoras nacionais a adoptarem medidas 
de carácter estrutural contra as empresas do sector energético e a enfraquecer a respectiva 
posição do mercado, mesmo que elas não tenham transgredido as normas da concorrência.  
Estas possibilidades de ingerência, bem como, por exemplo, o dever de disponibilizar 
centrais eléctricas virtuais, afecta toda a cadeia de produção. Não se percebe o motivo por 
que as entidades reguladoras devem dispor de poderes de ingerência sujeitos a um número 
menor de pré-requisitos do que as autoridades responsáveis pelos cartéis, que eram, na 
origem, as autoridades com competência na matéria.



PE404.525v01-00 96/105 AM\714880PT.doc

PT

Alteração 448
Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Emitir decisões vinculativas sobre as 
empresas de electricidade;

Emitir decisões vinculativas sobre os 
operadores de redes de transporte;

Or. de

Justificação

As medidas só deverão ser aplicadas, caso haja uma violação de facto das normas de 
regulação.  A introdução de centrais eléctricas virtuais não é desejável.

Alteração 449
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Levar a efeito, em colaboração com a 
autoridade nacional da concorrência, 
investigações sobre o funcionamento dos 
mercados da electricidade e decidir, na 
ausência de violação das regras da 
concorrência, as medidas necessárias e 
proporcionadas para promover uma 
concorrência efectiva e assegurar o 
funcionamento adequado do mercado, 
incluindo centrais eléctricas virtuais;

Suprimido

Or. fr
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Justificação

Este prerrogativa de controlo da concorrência extravasa largamente o quadro legítimo em 
que se deve inscrever a acção da entidade reguladora.

Alteração 450
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Levar a efeito, em colaboração com a 
autoridade nacional da concorrência, 
investigações sobre o funcionamento dos 
mercados da electricidade e decidir, na 
ausência de violação das regras da 
concorrência, as medidas necessárias e 
proporcionadas para promover uma 
concorrência efectiva e assegurar o 
funcionamento adequado do mercado, 
incluindo centrais eléctricas virtuais;

b) Levar a efeito, em colaboração com a 
autoridade nacional da concorrência, 
investigações sobre o funcionamento dos 
mercados da electricidade;

Or. de

Justificação

A proposta da Comissão autoriza as entidades reguladoras nacionais a adoptarem medidas 
de carácter estrutural contra as empresas do sector energético e a enfraquecer a respectiva 
posição do mercado, mesmo que elas não tenham transgredido as normas da concorrência.  
Estas possibilidades de ingerência, bem como, por exemplo, o dever de disponibilizar 
centrais eléctricas virtuais, afecta toda a cadeia de produção. Não se percebe o motivo por 
que as entidades reguladoras devem dispor de poderes de ingerência sujeitos a um número 
menor de pré-requisitos do que as autoridades responsáveis pelos cartéis, que eram, na 
origem, as autoridades com competência na matéria.
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Alteração 451
Werner Langen

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

Levar a efeito, em colaboração com a 
autoridade nacional da concorrência, 
investigações sobre o funcionamento dos 
mercados da electricidade e decidir, na 
ausência de violação das regras da 
concorrência, as medidas necessárias e 
proporcionadas para promover uma 
concorrência efectiva e assegurar o 
funcionamento adequado do mercado, 
incluindo centrais eléctricas virtuais;

b) Levar a efeito, em colaboração com a 
autoridade nacional da concorrência, 
investigações sobre o funcionamento dos 
mercados da electricidade;

Or. de

Justificação

A proposta da Comissão autoriza as entidades reguladoras nacionais a adoptarem medidas 
de carácter estrutural contra as empresas do sector energético e a enfraquecer a respectiva 
posição do mercado, mesmo que elas não tenham transgredido as normas da concorrência.  
Estas possibilidades de ingerência, bem como, por exemplo, o dever de disponibilizar 
centrais eléctricas virtuais, afecta toda a cadeia de produção. Não se percebe o motivo por 
que as entidades reguladoras devem dispor de poderes de ingerência sujeitos a um número 
menor de pré-requisitos do que as autoridades responsáveis pelos cartéis, que eram, na 
origem, as autoridades com competência na matéria.

Alteração 452
Lena Ek

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Levar a efeito, em colaboração com a 
autoridade nacional da concorrência, 

b) Levar a efeito, em colaboração com a 
autoridade nacional para a concorrência, 
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investigações sobre o funcionamento dos 
mercados da electricidade e decidir, na 
ausência de violação das regras da 
concorrência, as medidas necessárias e 
proporcionadas para promover uma 
concorrência efectiva e assegurar o 
funcionamento adequado do mercado, 
incluindo centrais eléctricas virtuais;

investigações sobre o funcionamento dos 
mercados da electricidade e decidir, [na 
ausência de violação das regras da 
concorrência,] as medidas necessárias e 
proporcionadas para promover uma 
verdadeira concorrência e assegurar o 
funcionamento adequado do mercado;

Or. en

Justificação

Poderia estipular-se num considerando que as centrais eléctricas virtuais são uma das 
possibilidades de promover uma verdadeira concorrência e de assegurar o bom 
funcionamento do mercado.

Alteração 453
Norbert Glante

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

Levar a efeito, em colaboração com a 
autoridade nacional da concorrência, 
investigações sobre o funcionamento dos 
mercados da electricidade e decidir, na 
ausência de violação das regras da 
concorrência, as medidas necessárias e 
proporcionadas para promover uma 
concorrência efectiva e assegurar o 
funcionamento adequado do mercado, 
incluindo centrais eléctricas virtuais;

b) Levar a efeito, em colaboração com a 
autoridade nacional da concorrência, 
investigações sobre o funcionamento dos 
mercados da electricidade;

Or. de

Justificação

A proposta da Comissão autoriza as entidades reguladoras nacionais a adoptarem medidas 
de carácter estrutural contra as empresas do sector energético.  Não se percebe o motivo por 
que tais medidas podem ser desencadeadas, mesmo que as empresas não tenham 
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transgredido as normas da concorrência.

Alteração 454
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Levar a efeito, em colaboração com a 
autoridade nacional da concorrência, 
investigações sobre o funcionamento dos 
mercados da electricidade e decidir, na 
ausência de violação das regras da 
concorrência, as medidas necessárias e 
proporcionadas para promover uma 
concorrência efectiva e assegurar o 
funcionamento adequado do mercado, 
incluindo centrais eléctricas virtuais;

b) Levar a efeito, em colaboração com a 
autoridade nacional da concorrência, 
investigações sobre o funcionamento dos 
mercados da electricidade e decidir as 
medidas necessárias e proporcionadas para 
promover uma concorrência efectiva e 
assegurar o funcionamento adequado do 
mercado;

Or. en

Justificação

A nova formulação mantém a forte e equilibrada supervisão regulamentar do mercados, tal 
como inicialmente proposta (incluindo medidas ex-ante), sem correr o risco de confundir os 
papéis das entidades reguladoras e das autoridades da concorrência.

Alteração 455
Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

Levar a efeito, em colaboração com a 
autoridade nacional da concorrência, 
investigações sobre o funcionamento dos 

b) Levar a efeito, em colaboração com a 
autoridade nacional da concorrência, 
investigações sobre o funcionamento dos 
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mercados da electricidade e decidir, na 
ausência de violação das regras da 
concorrência, as medidas necessárias e 
proporcionadas para promover uma 
concorrência efectiva e assegurar o
funcionamento adequado do mercado, 
incluindo centrais eléctricas virtuais;

mercados da electricidade e decidir, caso 
se verifique uma violação das normas 
reguladoras, as medidas necessárias e 
proporcionadas para promover o efectivo 
funcionamento das redes de transporte;

Or. de

Justificação

As medidas só deverão ser aplicadas, caso haja uma violação de facto das normas de 
regulação.  A introdução de centrais eléctricas virtuais não é desejável.

Alteração 456
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Levar a efeito, em colaboração com a
autoridade nacional da concorrência, 
investigações sobre o funcionamento dos 
mercados da electricidade e decidir, na 
ausência de violação das regras da 
concorrência, as medidas necessárias e 
proporcionadas para promover uma 
concorrência efectiva e assegurar o 
funcionamento adequado do mercado, 
incluindo centrais eléctricas virtuais;

b) Apoiar as investigações da autoridade 
nacional da concorrência sobre o 
funcionamento dos mercados da 
electricidade;

Or. en

Justificação

A disposição atribui aos reguladores poderes que são específicos dos legisladores (ou seja, 
medidas ex-ante destinadas a reduzir o poder de mercado) e distorce o bom funcionamento 
do mercado livre, o que é particularmente perigoso para os mercados mais evoluídos. De 
igual modo, se a disposição tinha em vista uma medida ex-post (ou seja, destinada a corrigir 
comportamentos declaradamente não concorrenciais), deve ser excluída das competências 
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dos reguladores, uma vez que cabe às autoridades antitrust.

Alteração 457
Jan Březina

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Levar a efeito, em colaboração com a 
autoridade nacional da concorrência, 
investigações sobre o funcionamento dos 
mercados da electricidade e decidir, na 
ausência de violação das regras da 
concorrência, as medidas necessárias e 
proporcionadas para promover uma 
concorrência efectiva e assegurar o 
funcionamento adequado do mercado, 
incluindo centrais eléctricas virtuais;

b) Levar a efeito, em colaboração com a 
autoridade nacional para a concorrência, 
investigações sobre o funcionamento dos 
mercados da electricidade e decidir, [na 
ausência de violação das regras da 
concorrência, as medidas necessárias e 
proporcionadas para promover uma 
verdadeira concorrência e assegurar o 
funcionamento adequado do mercado;

Or. en

Alteração 458
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Pedir às empresas de electricidade 
informações pertinentes para o 
cumprimento das suas funções;

(Não se aplica à versão portuguesa)

Or. en
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Alteração 459
Jan Březina

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Impor sanções eficazes, adequadas e 
dissuasoras às empresas de electricidade 
que não cumprirem as obrigações que lhes 
incumbem por força da presente directiva 
ou de quaisquer decisões da entidade 
reguladora ou da Agência; 

d) Impor sanções efectivas, 
proporcionadas e dissuasivas às empresas 
de electricidade que não cumprirem as 
obrigações que lhes incumbem por força da 
presente directiva ou de quaisquer 
decisões, relevantes e juridicamente 
vinculativas, da entidade reguladora ou da 
Agência; 

Or. en

Alteração 460
Lena Ek

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Impor sanções eficazes, adequadas e 
dissuasoras às empresas de electricidade 
que não cumprirem as obrigações que lhes 
incumbem por força da presente directiva 
ou de quaisquer decisões da entidade 
reguladora ou da Agência;

d) Impor sanções efectivas, 
proporcionadas e dissuasivas às empresas 
de electricidade que não cumprirem as 
obrigações que lhes incumbem por força da 
presente directiva ou de quaisquer 
decisões, relevantes e juridicamente 
vinculativas, da entidade reguladora ou da 
Agência; 

Or. en
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Alteração 461
Jan Březina

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Aprovar medidas de salvaguarda, nos 
termos do artigo 24.º.

Suprimido

Or. en

Alteração 462
Lena Ek

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Aprovar medidas de salvaguarda, nos 
termos do artigo 24.º.

Suprimido

Or. en

Alteração 463
Šarūnas Birutis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – nº 3 – alínea f-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Impor temporariamente limitações de 
preços aos intervenientes com posição 
dominante no mercado.
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Or. en

Justificação

As medidas gerais de promoção da concorrência, especificadas na alínea b) do artigo, podem 
não ser suficientes; a entidade reguladora deve ter o direito de aplicar uma medida 
temporária, mas eficaz, ou seja, a limitação dos preços. 
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