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Alteração 464
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12 
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – nº 4 – alíneas a) e b)

Texto da Comissão Alteração

a) Ligação e acesso às redes nacionais, 
incluindo as tarifas de transporte e 
distribuição. Estas tarifas devem permitir 
que os investimentos necessários sejam 
realizados de molde a garantir a viabilidade 
das redes;

a) Ligação e acesso às redes nacionais, 
incluindo as tarifas de transporte e 
distribuição e as suas metodologias ou, em 
alternativa, as suas metodologias e 
mecanismos de acompanhamento para a 
fixação ou aprovação das tarifas de 
transporte e distribuição. Estas tarifas 
devem reflectir os custos reais suportados, 
desde que estes correspondam aos de um 
operador eficaz e estruturalmente 
comparável, e devem ser transparentes. 
Devem permitir que os investimentos 
necessários sejam realizados de molde a 
garantir a viabilidade das redes;

b) Prestação de serviços de compensação, 
equilibração ou equilibragem.

b) Prestação de serviços de compensação, 
equilibração ou equilibragem, que devem 
reflectir os custos e ser neutros sob o 
ponto de vista das receitas, na medida do 
possível, concedendo ao mesmo tempo 
incentivos adequados aos utilizadores da 
rede, a fim de garantir um equilíbrio entre 
as suas contribuições e os abastecimentos.
Estes serviços devem ser equitativos e não 
discriminatórios e basear-se em critérios 
objectivos.

Or. en

Justificação

A presente alteração retoma uma disposição da Directiva 2003/54/CE, segundo a qual as 
entidades reguladoras podem aprovar as tarifas de acesso ou, pelo menos, as metodologias 
subjacentes ao seu cálculo. A redacção da alínea a) preenche uma lacuna, uma vez que 
actualmente não se exige que as tarifas de distribuição reflictam os custos.  A redacção da 
alínea b) baseia-se nas orientações do ERGEG em matéria de boas práticas de compensação 
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e confirma o princípio segundo o qual as actividades de compensação dos operadores das 
redes de transporte devem ser neutras sob o ponto de vista das receitas.

Alteração 465
Jan Březina

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12 
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. As autoridades reguladoras são 
responsáveis por fixar ou aprovar, antes da 
sua entrada em vigor, as condições de: 

4. As autoridades reguladoras são 
responsáveis por fixar ou aprovar, antes da 
sua entrada em vigor, pelo menos as 
metodologias utilizadas para calcular ou 
estabelecer as condições de:

a) Ligação e acesso às redes nacionais, 
incluindo as tarifas de transporte e 
distribuição. Estas tarifas devem permitir 
que os investimentos necessários sejam 
realizados de molde a garantir a viabilidade 
das redes;

a) Ligação e acesso às redes nacionais, 
incluindo as tarifas de transporte e 
distribuição ou as suas metodologias. 
Estas tarifas ou metodologias devem 
permitir que os investimentos necessários 
sejam realizados de molde a garantir a 
viabilidade das redes. 

b) Prestação de serviços de compensação, 
equilibração ou equilibragem.

b) Prestação de serviços de compensação, 
equilibração ou equilibragem.

Or. en

Alteração 466
Lena Ek

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12 
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22 – n.º 4 – parte introdutória e alínea a)

Texto da Comissão Alteração

4. As autoridades reguladoras são 
responsáveis por fixar ou aprovar, antes da 
sua entrada em vigor, as condições de:

4. As autoridades reguladoras são 
responsáveis por fixar ou aprovar, antes da 
sua entrada em vigor, pelo menos as 
metodologias utilizadas para calcular ou 
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estabelecer as condições de:
a) Ligação e acesso às redes nacionais, 
incluindo as tarifas de transporte e 
distribuição. Estas tarifas devem permitir 
que os investimentos necessários sejam 
realizados de molde a garantir a viabilidade 
das redes;

a) Ligação e acesso às redes nacionais, 
incluindo as tarifas de transporte e 
distribuição ou as suas metodologias. 
Estas tarifas ou metodologias devem 
permitir que os investimentos necessários 
sejam realizados de molde a garantir a 
viabilidade das redes;

Or. en

Alteração 467
Anne Laperrouze

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12 
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Ligação e acesso às redes nacionais, 
incluindo as tarifas de transporte e 
distribuição. Estas tarifas devem permitir 
que os investimentos necessários sejam 
realizados de molde a garantir a viabilidade 
das redes;

a) Ligação e acesso às redes nacionais, 
incluindo as tarifas de transporte e 
distribuição e as suas metodologias ou, em 
alternativa, as suas metodologias e 
mecanismos de acompanhamento para a 
fixação ou aprovação das tarifas de 
transporte e distribuição. Estas tarifas 
devem permitir que os investimentos 
necessários sejam realizados de molde a 
garantir a viabilidade das redes;

Or. en

Justificação

Convém assegurar que as entidades reguladoras nacionais sejam responsáveis por fixar ou 
aprovar as tarifas de transporte e distribuição e respectivas metodologias, ou, em alternativa, 
as metodologias para a fixação ou aprovação das tarifas de transporte e distribuição, 
incluindo o controlo da aplicação das metodologias de fixação dos preços.
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Alteração 468
Reino Paasilinna

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12 
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Ligação e acesso às redes nacionais, 
incluindo as tarifas de transporte e 
distribuição. Estas tarifas devem permitir 
que os investimentos necessários sejam 
realizados de molde a garantir a viabilidade 
das redes;

a) Ligação e acesso às redes nacionais, 
incluindo as metodologias para o cálculo 
das tarifas de transporte e distribuição. 
Estas tarifas devem permitir que os 
investimentos necessários sejam realizados 
de molde a garantir a viabilidade das redes;

Or. en

Alteração 469
Giles Chichester

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12 
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Ligação e acesso às redes nacionais, 
incluindo as tarifas de transporte e 
distribuição. Estas tarifas devem permitir 
que os investimentos necessários sejam 
realizados de molde a garantir a viabilidade 
das redes;

a) Ligação e acesso às redes nacionais, 
incluindo as tarifas de transporte e 
distribuição. Estas tarifas devem reflectir 
os custos reais suportados, desde que estes 
correspondam aos de um operador eficaz 
e estruturalmente comparável, e devem 
ser transparentes. Devem permitir que os 
investimentos necessários sejam realizados 
de molde a garantir a viabilidade das redes;

Or. en

Justificação

A redacção da alínea a) preenche uma lacuna nas Directivas/Regulamentos actuais que não 
exigem que as tarifas de distribuição reflictam os custos.  O texto proposto torna as 
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disposições actuais do regulamento relativo ao transporte de gás extensíveis à distribuição de 
electricidade.

Alteração 470
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12 
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Ligação e acesso às redes nacionais, 
incluindo as tarifas de transporte e 
distribuição. Estas tarifas devem permitir 
que os investimentos necessários sejam 
realizados de molde a garantir a viabilidade 
das redes;

a) Ligação e acesso às redes nacionais, 
incluindo as tarifas de transporte e 
distribuição ou as metodologias utilizadas 
para o cálculo dessas tarifas. Estas tarifas 
e metodologias devem permitir que os 
investimentos necessários sejam realizados 
de molde a garantir a viabilidade das redes;

Or. en

Justificação

Tal como no regime regulamentar actual, os Estados-Membros poderão prever um controlo 
regulamentar das próprias tarifas ou das metodologias para o cálculo das mesmas. Além 
disso, a competência da entidade reguladora para fixar as tarifas está em contradição com o 
artigo 20.º, nos termos do qual o acesso é concedido com base nas tarifas aprovadas. 

Alteração 471
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12 
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Ligação e acesso às redes nacionais, 
incluindo as tarifas de transporte e 
distribuição. Estas tarifas devem permitir 
que os investimentos necessários sejam 

a) Ligação e acesso às redes nacionais, 
incluindo as tarifas de transporte e 
distribuição e as suas metodologias ou, em 
alternativa, as suas metodologias e 
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realizados de molde a garantir a viabilidade 
das redes;

mecanismos de acompanhamento para a 
fixação ou aprovação das tarifas de 
transporte e distribuição. Estas tarifas 
devem permitir que os investimentos 
necessários sejam realizados de molde a 
garantir a viabilidade das redes. Isto pode 
abranger um tratamento regulamentar 
especial para novos investimentos;

Or. en

Justificação

É necessário garantir a transparência do sistema para assegurar o acesso de todos os 
intervenientes no mercado, devendo as entidades reguladoras nacionais velar por uma 
planificação eficaz. Além disso, os investimentos requerem estabilidade regulamentar no que 
se refere às tarifas, o que pode justificar uma isenção da revisão das tarifas. Os reguladores 
devem ter a possibilidade de conceder incentivos a novos investimentos sem excluir o acesso 
de terceiros.

Alteração 472
Britta Thomsen

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12 
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Ligação e acesso às redes nacionais, 
incluindo as tarifas de transporte e 
distribuição. Estas tarifas devem permitir 
que os investimentos necessários sejam 
realizados de molde a garantir a viabilidade 
das redes; 

a) Ligação e acesso às redes nacionais, 
incluindo as tarifas de transporte e 
distribuição. Estas tarifas devem permitir 
que os investimentos necessários sejam 
realizados de molde a garantir a viabilidade 
das redes; estas tarifas não devem 
discriminar os novos operadores, os quais 
devem beneficiar das mesmas condições 
de que os seus concorrentes beneficiaram 
no passado;

Or. en
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Justificação

Nalguns Estados-Membros, os novos intervenientes no mercado, em particular instalações 
que utilizam fontes de energia renováveis, têm de pagar na íntegra os custos da ligação à 
rede, ao passo que os operadores das redes de transporte pagam na íntegra os custos da 
infra-estrutura quando as centrais existentes aumentam as suas dimensões e as necessidades 
de transporte. Tal verifica-se igualmente quando os operadores existentes mudam devido a 
uma alteração da propriedade. Esta situação causa uma discriminação dos novos 
operadores, em particular em benefício das instalações centralizadas existentes. 

Alteração 473
Giles Chichester

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12 
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Prestação de serviços de compensação, 
equilibração ou equilibragem.

b) Prestação de serviços de compensação, 
equilibração ou equilibragem, que devem 
reflectir os custos e ser neutros sob o 
ponto de vista das receitas, na medida do 
possível, concedendo ao mesmo tempo 
incentivos adequados aos utilizadores da 
rede, a fim de garantir um equilíbrio entre 
as suas contribuições e os abastecimentos; 
estes serviços devem ser equitativos e não 
discriminatórios e basear-se em critérios 
objectivos.

Or. en

Justificação

A redacção da alínea b) baseia-se nas orientações do ERGEG em matéria de boas práticas 
de compensação e confirma o princípio segundo o qual as actividades de compensação dos 
operadores das redes de transporte devem ser neutras sob o ponto de vista das receitas 
(estando apenas a sujeitos a possíveis incentivos em função dos resultados).
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Alteração 474
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. As autoridades reguladoras são 
responsáveis por fixar ou aprovar, antes 
da sua entrada em vigor, as condições de 
acesso às infra-estruturas 
transfronteiriças, incluindo os 
procedimentos de atribuição de 
capacidade e de gestão de 
congestionamentos. Dispõem de 
competência para solicitar aos operadores 
das redes de transporte, se necessário, que 
modifiquem estas condições.

Or. fr

Justificação

As entidades reguladoras devem dispor de competência para controlar os métodos de gestão 
das infra-estruturas transfronteiriças. 

Alteração 475
Lena Ek

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12 
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Aquando da fixação ou aprovação das 
tarifas, as entidades reguladoras 
assegurarão que os operadores das redes 
recebam o incentivo adequado, quer a 
curto quer a longo prazo, para aumentar a 
sua eficiência, promover a integração do 
mercado e apoiar as actividades de 

5. Aquando da fixação ou aprovação das 
tarifas ou metodologias, as entidades 
reguladoras assegurarão que os operadores 
das redes recebam o incentivo apropriado, 
quer a curto quer a longo prazo, para 
aumentar a sua eficiência, promover a 
integração do mercado e a segurança do 
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investigação associadas. aprovisionamento e apoiar as actividades 
de investigação associadas.

Or. en

Alteração 476
Jan Březina

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12 
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Aquando da fixação ou aprovação das 
tarifas, as entidades reguladoras 
assegurarão que os operadores das redes 
recebam o incentivo adequado, quer a 
curto quer a longo prazo, para aumentar a 
sua eficiência, promover a integração do 
mercado e apoiar as actividades de 
investigação associadas.

5. Aquando da fixação ou aprovação das 
tarifas ou metodologias, as entidades 
reguladoras assegurarão que os operadores 
das redes recebam o incentivo apropriado, 
quer a curto quer a longo prazo, para 
aumentar a sua eficiência, promover a 
integração do mercado e a segurança do 
aprovisionamento e apoiar as actividades 
de investigação associadas.

Or. en

Alteração 477
Britta Thomsen

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12 
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Aquando da fixação ou aprovação das 
tarifas, as entidades reguladoras 
assegurarão que os operadores das redes 
recebam o incentivo adequado, quer a curto 
quer a longo prazo, para aumentar a sua 
eficiência, promover a integração do 
mercado e apoiar as actividades de 

5. Aquando da fixação ou aprovação das 
tarifas, as entidades reguladoras 
assegurarão que os operadores das redes 
recebam o incentivo adequado, quer a curto 
quer a longo prazo, para aumentar a sua 
eficiência, limitar as emissões de carbono 
no funcionamento da rede, promover a 
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investigação associadas. integração do mercado e apoiar as 
actividades de investigação associadas.

Or. en

Justificação

Os operadores das redes podem influenciar as emissões de carbono utilizando da melhor 
forma os recursos existentes. 

Alteração 478
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12 
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Aquando da fixação ou aprovação das 
tarifas, as entidades reguladoras 
assegurarão que os operadores das redes 
recebam o incentivo adequado, quer a curto 
quer a longo prazo, para aumentar a sua 
eficiência, promover a integração do 
mercado e apoiar as actividades de 
investigação associadas.

5. Aquando da aprovação das tarifas ou 
metodologias, as entidades reguladoras 
assegurarão que os operadores das redes 
recebam o incentivo adequado, quer a curto 
quer a longo prazo, para aumentar a sua 
eficiência, promover a integração do 
mercado e apoiar as actividades de 
investigação associadas.

Or. en

Justificação

Tal como no regime regulamentar actual, os Estados-Membros poderão prever um controlo 
regulamentar das próprias tarifas ou das metodologias para o cálculo das mesmas. Além 
disso, a competência da entidade reguladora para fixar as tarifas está em contradição com o 
artigo 20.º, nos termos do qual o acesso é concedido com base nas tarifas aprovadas. 
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Alteração 479
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12 
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Aquando da fixação ou aprovação das 
tarifas, as entidades reguladoras 
assegurarão que os operadores das redes 
recebam o incentivo adequado, quer a curto 
quer a longo prazo, para aumentar a sua 
eficiência, promover a integração do 
mercado e apoiar as actividades de 
investigação associadas.

5. Aquando da fixação ou aprovação das
tarifas, as entidades reguladoras 
assegurarão que os operadores das redes 
recebam o incentivo adequado, quer a curto 
quer a longo prazo, para aumentar a sua 
eficiência e promover a integração do 
mercado.

Or. en

Justificação

A fixação de tarifas não deve incentivar as actividades de investigação sem objectivo 
específico quanto ao modo como aplicar a investigação à operação das redes.

Alteração 480
Anne Laperrouze

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12 
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Aquando da fixação ou aprovação das 
tarifas, as entidades reguladoras 
assegurarão que os operadores das redes 
recebam o incentivo adequado, quer a curto 
quer a longo prazo, para aumentar a sua 
eficiência, promover a integração do 
mercado e apoiar as actividades de 
investigação associadas.

5. Aquando da fixação ou aprovação das 
tarifas, as entidades reguladoras 
assegurarão que os operadores das redes 
recebam o incentivo adequado, quer a curto 
quer a longo prazo, para aumentar a sua 
eficiência e promover a integração do 
mercado.
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Or. en

Justificação

A fixação de tarifas não deve incentivar as actividades de investigação sem objectivo 
específico quanto ao modo como aplicar a investigação à operação das redes. As actividades 
de investigação podem ser consideradas um meio e não um objectivo, e, na regulação das 
tarifas da rede, os incentivos devem ser concedidos apenas para a realização de objectivos 
como a eficiência e a integração do mercado.

Alteração 481
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12 
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

"5-A. As entidades reguladoras 
controlarão a gestão dos 
congestionamentos nas redes nacionais de 
electricidade e nas interligações.
Os operadores das redes de transporte 
submeterão os seus procedimentos de 
gestão de congestionamentos, incluindo a
atribuição de capacidade, à aprovação das 
entidades reguladoras nacionais. As 
entidades reguladoras nacionais poderão 
exigir alterações a estes procedimentos 
antes de os aprovarem."

Or. en

Justificação

As entidades reguladoras nacionais dispunham desta competência em virtude da Directiva 
54/2003/CE, devendo a mesma ser reposta.
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Alteração 482
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12 
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

"5-A. As entidades reguladoras 
controlarão a gestão dos 
congestionamentos nas redes nacionais de 
electricidade e nas interligações. 
Os operadores das redes de transporte 
submeterão os seus procedimentos de 
gestão de congestionamentos, incluindo a 
atribuição de capacidade, à aprovação das 
entidades reguladoras nacionais. As 
entidades reguladoras nacionais poderão 
exigir alterações a estes procedimentos 
antes de os aprovarem."

Or. en

Justificação

É necessário assegurar uma coordenação eficaz entre as entidades reguladoras nacionais no 
que se refere aos mecanismos de atribuição de capacidade e, de um modo mais geral, à 
gestão dos congestionamentos. Assim, é necessário prever claramente a aprovação formal 
dos procedimentos de gestão de congestionamentos por parte das entidades reguladoras, a 
fim de assegurar uma aplicação correcta do Regulamento (CE) n.º 1228/2003.

Alteração 483
Anne Laperrouze

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12 
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

"5-A. As entidades reguladoras 
controlarão a gestão dos 
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congestionamentos nas redes nacionais de 
electricidade e nas interligações.
Os operadores das redes de transporte 
submeterão os seus procedimentos de 
gestão de congestionamentos, incluindo a 
atribuição de capacidade, à aprovação das 
entidades reguladoras nacionais. As 
entidades reguladoras nacionais poderão 
exigir alterações a estes procedimentos 
antes de os aprovarem."

Or. en

Justificação

As entidades reguladoras nacionais não dispõem actualmente das mesmas competências em 
matéria de atribuição de capacidade e mecanismos de gestão de congestionamentos. Estas 
diferenças impedem uma coordenação eficaz entre as entidades reguladoras nacionais no que 
se refere aos mecanismos de atribuição de capacidade e, de um modo mais geral, à gestão 
dos congestionamentos. Assim, é necessário prever claramente a aprovação formal dos 
procedimentos de gestão de congestionamentos por parte das entidades reguladoras, a fim de 
assegurar uma aplicação correcta do Regulamento (CE) n.º 1228/2003.

Alteração 484
Jan Březina

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12 
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. As entidades reguladoras devem dispor 
da competência para obrigar, se necessário, 
os operadores das redes de transporte e 
distribuição a alterarem as condições, 
incluindo as tarifas a que se refere o 
presente artigo, a fim de garantir as suas 
proporcionalidades e aplicação 
não-discriminatória.

6. As entidades reguladoras devem dispor 
da competência para obrigar, se necessário, 
os operadores das redes de transporte e 
distribuição a alterarem as condições, 
incluindo as tarifas ou metodologias a que 
se refere o presente artigo, a fim de garantir 
as suas proporcionalidades e aplicação 
não-discriminatória.

Or. en
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Alteração 485
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12 
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. As entidades reguladoras devem dispor 
da competência para obrigar, se necessário, 
os operadores das redes de transporte e 
distribuição a alterarem as condições, 
incluindo as tarifas a que se refere o 
presente artigo, a fim de garantir as suas 
proporcionalidades e aplicação 
não-discriminatória.

6. As entidades reguladoras devem dispor 
da competência para obrigar, se necessário, 
os operadores das redes de transporte e 
distribuição a alterarem as condições, 
incluindo as tarifas ou metodologias a que 
se refere o presente artigo, a fim de garantir 
as suas proporcionalidades e aplicação 
não-discriminatória.

Or. en

Justificação

Tal como no regime regulamentar actual, os Estados-Membros poderão prever um controlo 
regulamentar das próprias tarifas ou das metodologias para o cálculo das mesmas. 

Alteração 486
Lena Ek

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A parte que tiver uma queixa contra um 
operador de rede de transporte ou 
distribuição pode apresentá-la à entidade 
reguladora que, agindo na qualidade de 
autoridade competente para a resolução de 
litígios, proferirá uma decisão no prazo de 
dois meses após a recepção da queixa. Este 
prazo pode ser prorrogado por mais dois 
meses se a entidade reguladora necessitar 
de informações complementares. Pode 

7. A parte que tiver uma queixa contra um 
operador de rede de transporte ou 
distribuição relacionada com a obrigação 
desse operador no quadro da presente 
directiva pode apresentá-la à entidade 
reguladora que, agindo na qualidade de 
autoridade competente para a resolução de 
litígios, proferirá uma decisão no prazo de 
dois meses após a recepção da queixa. Este 
prazo pode ser prorrogado por mais dois 
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ainda ser prorrogado por um período 
adicional, com o acordo do demandante. A 
referida decisão produz efeitos vinculativos 
salvo se for, ou até ser, revogada por 
decisão tomada após a interposição de 
recurso.

meses se a entidade reguladora necessitar 
de informações complementares. Pode 
ainda ser prorrogado por um período 
adicional, com o acordo do demandante. A 
referida decisão produz efeitos vinculativos 
salvo se for, ou até ser, revogada por 
decisão tomada após a interposição de 
recurso.

Or. en

Alteração 487
Jan Březina

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A parte que tiver uma queixa contra um 
operador de rede de transporte ou 
distribuição pode apresentá-la à entidade 
reguladora que, agindo na qualidade de 
autoridade competente para a resolução de 
litígios, proferirá uma decisão no prazo de 
dois meses após a recepção da queixa. Este 
prazo pode ser prorrogado por mais dois 
meses se a entidade reguladora necessitar 
de informações complementares. Pode 
ainda ser prorrogado por um período 
adicional, com o acordo do demandante. A 
referida decisão produz efeitos vinculativos 
salvo se for, ou até ser, revogada por 
decisão tomada após a interposição de 
recurso.

7. A parte que tiver uma queixa contra um 
operador de rede de transporte ou 
distribuição relacionada com a obrigação 
desse operador no quadro da presente 
directiva pode apresentá-la à entidade 
reguladora que, agindo na qualidade de 
autoridade competente para a resolução de 
litígios, proferirá uma decisão no prazo de 
dois meses após a recepção da queixa. Este 
prazo pode ser prorrogado por mais dois 
meses se a entidade reguladora necessitar 
de informações complementares. Pode 
ainda ser prorrogado por um período 
adicional, com o acordo do demandante. A 
referida decisão produz efeitos vinculativos 
salvo se for, ou até ser, revogada por 
decisão tomada após a interposição de 
recurso.

Or. en
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Alteração 488
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. A parte afectada que tenha o direito de 
apresentar queixa acerca de uma decisão 
sobre metodologias tomada nos termos do 
presente artigo ou, nos casos em que a 
entidade reguladora tenha o dever de 
proceder a consultas acerca das 
metodologias propostas, pode apresentar 
um pedido de revisão, no prazo máximo de 
dois meses ou em prazo eventualmente 
inferior imposto pelos Estados-Membros, a 
contar da publicação dessa decisão ou 
proposta de decisão. A queixa não tem 
efeito suspensivo.

8. A parte afectada que tenha o direito de 
apresentar queixa acerca de uma decisão 
sobre metodologias tomada nos termos do 
presente artigo ou, nos casos em que a 
entidade reguladora tenha o dever de 
proceder a consultas acerca das tarifas ou 
metodologias propostas, pode apresentar 
um pedido de revisão, no prazo máximo de 
dois meses ou em prazo eventualmente 
inferior imposto pelos Estados-Membros, a 
contar da publicação dessa decisão ou 
proposta de decisão. A queixa não tem 
efeito suspensivo.

Or. en

Justificação

À semelhança do que se verifica no actual regime regulamentar, os Estados-Membros 
poderão optar por efectuar um controlo das próprias tarifas ou das metodologias.

Alteração 489
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Os Estados-Membros devem criar 
mecanismos adequados e eficazes de 
regulação, supervisão e transparência que 
permitam evitar abusos de posição 
dominante, especialmente em detrimento 

9. Os Estados-Membros devem criar 
mecanismos adequados e eficazes de 
supervisão e transparência que permitam 
evitar abusos de posição dominante, 
especialmente em detrimento dos 
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dos consumidores, e comportamentos 
predatórios. Os mecanismos referidos 
devem ter em conta o disposto no Tratado, 
nomeadamente no artigo 82.º.

consumidores, e comportamentos 
predatórios. Os mecanismos referidos 
devem ter em conta o disposto no Tratado, 
nomeadamente no artigo 82.º.

Or. de

Justificação

Em muitos Estados-Membros são as autoridades da concorrência que têm poder para intervir 
nos domínios da concorrência. Por outro lado, alguns Estados-Membros atribuíram estas 
responsabilidades às autoridades reguladoras. A disposição do artigo 22.º-C é, portanto,
incorrecta do ponto de vista jurídico.

Alteração 490
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

Texto da Comissão Alteração

12. As decisões tomadas pelas entidades 
reguladoras devem ser fundamentadas.

12. As decisões tomadas pelas entidades 
reguladoras devem ser publicamente 
justificadas, proporcionadas e 
necessárias.

Or. en

Justificação

As razões que motivam as decisões tomadas pela entidade reguladora devem ser tornadas 
públicas com vista a assegurar a confiança e reduzir eventuais atrasos na introdução das 
medidas.
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Alteração 491
Paul Rübig

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

Texto da Comissão Alteração

12. As decisões tomadas pelas entidades 
reguladoras devem ser fundamentadas.

12. As decisões tomadas pelas entidades 
reguladoras devem ser fundamentadas e 
justificadas com vista a facilitar o 
controlo legal.

Or. de

Justificação

Em conformidade com o projecto de directiva, devem ser concedidos aos reguladores poderes 
decisórios vastos e importantes, sem que as suas decisões sejam submetidas ao controlo 
legal, a fim de que a independência das entidades reguladoras consista em não terem de 
prestar contas a ninguém no plano político. Por este motivo, é essencial prever 
expressamente o controlo legal do conteúdo das decisões por parte das entidades 
reguladoras.

Alteração 492
Lena Ek

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

Texto da Comissão Alteração

12. As decisões tomadas pelas entidades 
reguladoras devem ser fundamentadas.

12. As decisões tomadas pelas entidades 
reguladoras devem ser justificadas para 
permitir o controlo jurisdicional.

Or. en
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Alteração 493
Jan Březina

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

Texto da Comissão Alteração

12. As decisões tomadas pelas entidades 
reguladoras devem ser fundamentadas.

12. As decisões tomadas pelas entidades 
reguladoras devem ser justificadas para 
permitir o controlo jurisdicional.

Or. en

Alteração 494
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 13

Texto da Comissão Alteração

13. Os Estados-Membros devem assegurar 
a existência de mecanismos adequados de 
âmbito nacional que confiram a uma parte 
afectada por uma decisão da entidade 
reguladora nacional direito de recurso a um 
organismo independente das partes 
envolvidas.

13. Os Estados-Membros devem assegurar 
a existência de mecanismos adequados de 
âmbito nacional que confiram a uma parte 
afectada por uma decisão da entidade 
reguladora nacional direito de recurso a um 
organismo independente das partes 
envolvidas. O direito de recurso será 
concedido com base no conteúdo da 
decisão e no procedimento adoptado.

Or. en

Justificação

Na sequência da harmonização dos poderes e obrigações dos reguladores nacionais, deve 
proceder-se igualmente à harmonização dos procedimentos de recurso.
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Alteração 495
Anne Laperrouze

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 13

Texto da Comissão Alteração

13. Os Estados-Membros devem assegurar 
a existência de mecanismos adequados de 
âmbito nacional que confiram a uma parte 
afectada por uma decisão da entidade 
reguladora nacional direito de recurso a um 
organismo independente das partes 
envolvidas.

13. Os Estados-Membros devem assegurar 
a existência de mecanismos adequados de 
âmbito nacional que confiram a uma parte 
afectada por uma decisão da entidade 
reguladora nacional direito de recurso a um 
órgão judiciário nacional ou outra 
autoridade nacional independente, 
independente das partes envolvidas e do 
governo.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar a independência e integridade das decisões de regulação nacionais, os 
recursos devem ser tratados por órgãos independentes e neutros, como os tribunais, que não 
estejam submetidos a influência privada ou política, também em conformidade com o n.º 2 do 
artigo 22.º-A, que estabelece a independência da entidade reguladora de qualquer outra 
entidade pública ou privada, interesse do mercado ou entidade governamental.

Alteração 496
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 13

Texto da Comissão Alteração

13. Os Estados-Membros devem assegurar 
a existência de mecanismos adequados de 
âmbito nacional que confiram a uma parte 
afectada por uma decisão da entidade 
reguladora nacional direito de recurso a um 
organismo independente das partes 

13. Os Estados-Membros devem assegurar 
a existência de mecanismos adequados de 
âmbito nacional que confiram a uma parte 
afectada por uma decisão da entidade 
reguladora nacional direito de recurso a um 
tribunal ou outra autoridade nacional 
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envolvidas. autónoma que seja independente das 
partes envolvidas e de qualquer influência 
governamental.

Or. de

Justificação

A fim de assegurar a independência e integridade das autoridades reguladoras nacionais, os 
recursos devem ser tratados por órgãos independentes e neutros, como os tribunais, que não 
estejam submetidos a influência privada ou política. Ao fazer dos tribunais o órgão de 
recurso contra as decisões da autoridade reguladora, estas decisões ficarão mais 
independentes de qualquer influência política. Isto é especialmente importante, uma vez que, 
em alguns países, as entidades públicas também são afectadas por tais decisões.

Alteração 497
Jan Březina

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 14

Texto da Comissão Alteração

14. A Comissão pode adoptar orientações 
sobre a aplicação, por parte das entidades 
reguladoras, dos poderes referidos no 
presente artigo. Essas orientações, que 
têm por objectivo alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, 
complementando-a, devem ser adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 27.º-B.

Suprimido

Or. en
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Alteração 498
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 14

Texto da Comissão Alteração

14. A Comissão pode adoptar orientações 
sobre a aplicação, por parte das entidades 
reguladoras, dos poderes referidos no 
presente artigo. Essas orientações, que 
têm por objectivo alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, 
complementando-a, devem ser adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 27.º-B.

Suprimido

Or. de

Justificação

O procedimento de comitologia proposto restringiria a influência do Parlamento Europeu, 
retirando assim decisões essenciais do âmbito do procedimento legislativo. Dado que os 
resultados do procedimento de comitologia são, potencialmente, de vasto alcance e que tais 
disposições afectam o conteúdo das disposições relativas à separação que se aplicam aos 
operadores das redes de transporte, este texto deve ser rejeitado. Além disso, a magnitude da 
transferência de poderes para a Comissão é inadequada.

Alteração 499
Lena Ek

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 14

Texto da Comissão Alteração

14. A Comissão pode adoptar orientações 
sobre a aplicação, por parte das entidades 
reguladoras, dos poderes referidos no 
presente artigo. Essas orientações, que 

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

Or. en

Alteração 500
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 14

Texto da Comissão Alteração

14. A Comissão pode adoptar orientações 
sobre a aplicação, por parte das entidades 
reguladoras, dos poderes referidos no 
presente artigo. Essas orientações, que 
têm por objectivo alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, 
complementando-a, devem ser adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 27.º-B.

Suprimido

Or. en

Justificação

Supressão do procedimento de comitologia.

Alteração 501
Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 14
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Texto da Comissão Alteração

14. A Comissão pode adoptar orientações 
sobre a aplicação, por parte das entidades 
reguladoras, dos poderes referidos no 
presente artigo. Essas orientações, que 
têm por objectivo alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, 
complementando-a, devem ser adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 27.º-B.

Suprimido

Or. de

Justificação

Os poderes aqui propostos pela Comissão para emitir orientações ao longo do procedimento 
de regulamentação com controlo reduzem significativamente os direitos do Parlamento 
Europeu, pelo que devem ser rejeitados.

Alteração 502
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 14

Texto da Comissão Alteração

14. A Comissão pode adoptar orientações 
sobre a aplicação, por parte das entidades 
reguladoras, dos poderes referidos no 
presente artigo. Essas orientações, que 
têm por objectivo alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, 
complementando-a, devem ser adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 27.º-B.

Suprimido

Or. en
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Justificação

O n.º 14 do artigo 22.º-C é suprimido, pois a respectiva disposição transfere poderes 
significativos para a Comissão, nomeadamente o poder de determinar as competências dos 
reguladores.

Alteração 503
Christian Ehler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 14

Texto da Comissão Alteração

14. A Comissão pode adoptar orientações 
sobre a aplicação, por parte das entidades 
reguladoras, dos poderes referidos no 
presente artigo. Essas orientações, que têm 
por objectivo alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, 
complementando-a, devem ser adoptadas
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 27.º-B.

14. A Comissão pode alterar orientações 
sobre a aplicação, por parte das entidades 
reguladoras, dos poderes referidos no 
presente artigo. Essas orientações, que têm 
por objectivo alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, 
complementando-a, devem ser alteradas
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 27.º-B.

Or. de

Justificação

Esta proposta visa assegurar que as orientações sejam adoptadas pelo Parlamento e pelo 
Conselho ao abrigo do procedimento corrente. Só devem ser conferidos poderes à Comissão 
para quaisquer ajustes necessários.

Alteração 504
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 14-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

"14-A. Os Estados-Membros asseguram 
os financiamentos necessários para 
instituir um Conselho dos Consumidores 
de Gás e Electricidade, que actuará como 
órgão protector dos consumidores, 
funcionando de modo independente da 
entidade reguladora. Oferecendo um 
ponto de contacto único aos 
consumidores, investiga queixas contra 
empresas de energia eléctrica; aconselha 
a entidade reguladora, o governo e as 
empresas sobre as necessidades dos 
consumidores; possui direitos bem 
definidos de acesso à informação e o 
poder de publicar essa informação, com o 
objectivo de promover normas elevadas de 
fornecimento de energia e serviços físicos 
no domínio da energia destinados aos 
consumidores."

Or. en

Justificação

Os direitos dos consumidores devem ser protegidos e reforçados. Um método já adoptado em 
alguns Estados-Membros é a instituição de um Conselho dos Consumidores de Energia. Este 
tipo de órgão deve ser criado em todo o território da UE.

Alteração 505
Herbert Reul

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

Texto da Comissão Alteração

2. As entidades reguladoras cooperarão 
pelo menos a nível regional para promover 
a criação de disposições operacionais 
tendentes a assegurar uma gestão óptima 
da rede, desenvolver intercâmbios 

2. As entidades reguladoras cooperarão 
pelo menos a nível regional para promover 
a criação de disposições operacionais 
tendentes a assegurar uma gestão óptima 
da rede, desenvolver uma capacidade 



PE404.530v01-00 30/82 AM\714963PT.doc

PT

conjuntos de electricidade e a atribuição 
de capacidade transfronteiriça e assegurar 
um nível mínimo de capacidade de 
interligação na região, permitindo desse 
modo o surgimento de uma concorrência 
efectiva.

transfronteiriça efectiva e assegurar um 
certo nível de capacidade de interligação 
na região que possa permitir o 
desenvolvimento de uma concorrência 
efectiva. Essas disposições devem facilitar 
o desenvolvimento de intercâmbios 
conjuntos de electricidade.

Or. de

Justificação

É necessário criar a infra-estrutura indispensável com vista a estabelecer uma concorrência 
transfronteiriça. Isto também inclui uma capacidade de interligação suficiente. Tendo em 
conta os custos sociais associados, os congestionamentos não podem ser superados pelo 
desenvolvimento em si. Um nível mínimo de capacidade de interligação não é uma base 
suficiente para a integração do mercado necessária.

Alteração 506
Lena Ek

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

Texto da Comissão Alteração

2. As entidades reguladoras cooperarão 
pelo menos a nível regional para promover 
a criação de disposições operacionais 
tendentes a assegurar uma gestão óptima 
da rede, desenvolver intercâmbios 
conjuntos de electricidade e a atribuição de 
capacidade transfronteiriça e assegurar um 
nível mínimo de capacidade de interligação 
na região, permitindo desse modo o 
surgimento de uma concorrência efectiva.

2. As entidades reguladoras cooperarão 
pelo menos a nível regional para promover 
a criação de disposições operacionais 
tendentes a assegurar uma gestão óptima 
da rede, promover intercâmbios conjuntos 
de electricidade e a atribuição de 
capacidade transfronteiriça e permitir um 
nível mínimo de capacidade de 
interligação, inclusive através de uma 
nova interligação, na região e entre 
regiões, permitindo desse modo o 
desenvolvimento de uma concorrência 
efectiva e a melhoria da segurança do 
aprovisionamento.

Or. en
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Alteração 507
Teresa Riera Madurell

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

Texto da Comissão Alteração

2. As entidades reguladoras cooperarão 
pelo menos a nível regional para promover 
a criação de disposições operacionais 
tendentes a assegurar uma gestão óptima 
da rede, desenvolver intercâmbios 
conjuntos de electricidade e a atribuição de 
capacidade transfronteiriça e assegurar um 
nível mínimo de capacidade de interligação 
na região, permitindo desse modo o 
surgimento de uma concorrência efectiva.

2. As entidades reguladoras dos 
Estados-Membros cooperarão para 
promover a criação de disposições 
operacionais tendentes a assegurar uma 
gestão óptima da rede, desenvolver 
intercâmbios conjuntos de electricidade e a 
atribuição de capacidade transfronteiriça e 
assegurar um nível mínimo de capacidade 
de interligação, permitindo desse modo o 
surgimento de uma concorrência efectiva.

Or. es

Alteração 508
Lena Ek

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. As medidas referidas no n.º 2 serão 
realizadas, se necessário, em estreita 
colaboração com outras autoridades 
nacionais relevantes, sem prejuízo das 
suas competências específicas.

Or. en
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Alteração 509
Britta Thomsen

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

Texto da Comissão Alteração

2-A Para garantir que as estruturas 
regulamentares reflectem adequadamente 
a integração do mercado regional da 
electricidade, as autoridades nacionais de 
regulamentação dos Estados-Membros em 
causa, em estreita cooperação com a 
Agência e sob a sua direcção, velarão por 
que sejam tomadas as seguintes medidas 
regulamentares no que diz respeito aos 
seus mercados regionais:
(a) harmonização, pelo menos ao nível 
regional relevante, de todos os códigos 
técnicos e do mercado para os operadores 
do sistema de transporte e outros 
intervenientes no mercado;
(b) harmonização das disposições que 
regem a gestão do congestionamento e a 
redistribuição equitativa das receitas e/ou 
dos custos da gestão do congestionamento 
entre todos os intervenientes no mercado;
(c) definição de um conjunto de pontos ou 
zonas nodais que funcionem como base 
geográfica para a criação de sinais de 
posicionamento e a atribuição de uma 
ordem de prioridades;
(d) disposições que garantam que os 
proprietários e/ou gestores das bolsas de 
energia que exploram o mercado regional 
relevante sejam totalmente independentes 
dos proprietários e/ou gestores das 
instalações de produção.

Or. en
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Justificação

À medida que o desenvolvimento dos mercados regionais de energia avança são 
indispensáveis esforços para que não haja qualquer lacuna "regulamentar" entre os 
mercados nacional e regional, o que exige a definição das competências do regulador 
nacional nestes domínios.

Alteração 510
Hannes Swoboda

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

Texto da Comissão Alteração

"2-A. As entidades reguladoras 
concluirão acordos entre si a fim de 
promover a cooperação no domínio 
regulamentar."

Or. en

Justificação

Esta disposição destina-se a fomentar a harmonização transfronteiriça no domínio da 
regulamentação.

Alteração 511
Paul Rübig

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

Texto da Comissão Alteração

"2-A. As entidades reguladoras têm o 
direito de concluir acordos com outras 
entidades reguladoras da União Europeia, 
a fim de promover a cooperação no 
domínio regulamentar."
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Or. de

Justificação

A legislação nacional deve conferir às entidades reguladoras o direito de concluírem acordos 
com outras entidades reguladoras da UE, a fim de promover a cooperação e coerência no 
domínio regulamentar.

Alteração 512
Anne Laperrouze

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

Texto da Comissão Alteração

"2-A. As entidades reguladoras têm o 
direito de concluir acordos com outras 
entidades reguladoras da União Europeia, 
a fim de promover a cooperação no 
domínio regulamentar."

Or. en

Justificação

A legislação nacional deve conferir às entidades reguladoras o direito de concluírem acordos 
com outras entidades reguladoras da UE, a fim de promover a cooperação e coerência no 
domínio regulamentar.

Alteração 513
Lena Ek

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-D – n.º 2-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

"2-B. Para garantir que as estruturas 
regulamentares reflectem adequadamente 
a integração do mercado regional da 
electricidade, as autoridades nacionais de 
regulamentação dos Estados-Membros em 
causa, em estreita cooperação com a 
Agência e sob a sua direcção, velarão por 
que sejam tomadas as seguintes medidas 
regulamentares no que diz respeito aos 
seus mercados regionais:
a) harmonização, pelo menos ao nível 
regional relevante, de todos os códigos 
técnicos e do mercado para os operadores 
do sistema de transporte e outros 
intervenientes no mercado;
b) harmonização das disposições que 
regem a gestão do congestionamento e a 
redistribuição equitativa das receitas e/ou 
dos custos da gestão do congestionamento 
entre todos os intervenientes no mercado;
c) definição de um conjunto de pontos ou 
zonas nodais que funcionem como base 
geográfica para a criação de sinais de 
posicionamento e a atribuição de uma 
ordem de prioridades;
d) disposições que garantam que os 
proprietários e/ou gestores das bolsas de 
energia que exploram o mercado regional 
relevante sejam totalmente independentes 
dos proprietários e/ou gestores das 
instalações de produção;
e) disposições que garantam que a parte 
de mercado de qualquer operador não 
exceda 20% do mercado relevante."

Or. en

Justificação

À medida que o desenvolvimento dos mercados regionais de energia avança são 
indispensáveis esforços para que não haja qualquer lacuna "regulamentar" entre os 
mercados nacional e regional, o que exige a definição das competências do regulador 
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nacional nestes domínios.

Alteração 514
Teresa Riera Madurell

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

Texto da Comissão Alteração

3. A Agência decidirá o regime 
regulamentar para a infra-estrutura de 
ligação entre pelo menos dois 
Estados-Membros:

3. A Agência decidirá o regime 
regulamentar para a infra-estrutura de 
ligação entre pelo menos dois 
Estados-Membros se, no prazo de seis 
meses a contar da data em que o processo 
foi apresentado à última das autoridades 
reguladoras nacionais competentes, estas 
não tiverem chegado a acordo sobre o 
regime regulamentar adequado.

a) mediante pedido conjunto das 
entidades reguladoras nacionais 
competentes ou,
b) se, no prazo de seis meses a contar da 
data em que o processo foi apresentado à 
última das autoridades reguladoras 
nacionais competentes, estas não tiverem 
chegado a acordo sobre o regime 
regulamentar adequado.

Or. es

Justificação

As interligações têm um valor supranacional e inscrevem-se no âmbito dos interesses e 
competências comunitários. Por isso, a Agência deve poder tomar decisões quando não 
existir acordo entre os Estados. 
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Alteração 515
Teresa Riera Madurell

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-D – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode adoptar orientações 
sobre a ampliação das obrigações das 
entidades reguladoras em matéria de 
cooperação mútua e de cooperação com a 
Agência, bem como sobre as situações em 
que a Agência ganha competência para 
decidir acerca do regime regulamentar 
para as infra-estruturas de ligação entre 
pelo menos dois Estados-Membros. 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. es

Justificação

Deve esclarecer-se que, se for solicitada ao abrigo do artigo 10, a derrogação ao n.º 1 do 
artigo 8 não significa a criação automática de um operador de rede independente diferente 
para cada empresa verticalmente integrada.

Alteração 516
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-D – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode adoptar orientações 
sobre a ampliação das obrigações das 
entidades reguladoras em matéria de 
cooperação mútua e de cooperação com a 
Agência, bem como sobre as situações em 
que a Agência ganha competência para 
decidir acerca do regime regulamentar 
para as infra-estruturas de ligação entre 
pelo menos dois Estados-Membros. 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. en

Justificação

Abolição do procedimento de comitologia.

Alteração 517
Lena Ek

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-D – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode adoptar orientações 
sobre a ampliação das obrigações das 
entidades reguladoras em matéria de 
cooperação mútua e de cooperação com a 
Agência, bem como sobre as situações em 
que a Agência ganha competência para 
decidir acerca do regime regulamentar 
para as infra-estruturas de ligação entre 
pelo menos dois Estados-Membros. Essas 
orientações, que têm por objectivo alterar 
elementos não essenciais da presente 

4. A Comissão pode adoptar orientações 
sobre a ampliação das obrigações das 
entidades reguladoras em matéria de 
cooperação mútua e de cooperação com a 
Agência. 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 artigo 27.º-A.
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directiva, complementando-a, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 27.º-B.

Or. en

Alteração 518
Christian Ehler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-D – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode adoptar orientações 
sobre a ampliação das obrigações das 
entidades reguladoras em matéria de 
cooperação mútua e de cooperação com a 
Agência, bem como sobre as situações em 
que a Agência ganha competência para 
decidir acerca do regime regulamentar para 
as infra-estruturas de ligação entre pelo 
menos dois Estados-Membros. 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.

4. A Comissão pode alterar orientações 
sobre a ampliação das obrigações das 
entidades reguladoras em matéria de 
cooperação mútua e de cooperação com a 
Agência, bem como sobre as situações em 
que a Agência ganha competência para 
decidir acerca do regime regulamentar para 
as infra-estruturas de ligação entre pelo 
menos dois Estados-Membros. Essas 
orientações, que têm por objectivo alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, complementando-a, devem ser 
alteradas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 27.º-B.

Or. de

Justificação

Com a proposta em apreço, pretende-se garantir que as orientações sejam adoptadas pelo 
Parlamento e pelo Conselho, no quadro do processo ordinário. A transposição de 
competências para a Comissão deverá continuar a cingir-se a adaptações eventualmente 
necessárias.
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Alteração 519
Christian Ehler

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

Texto da Comissão Alteração

2. A Agência apresentará o seu parecer, no 
prazo de quatro meses, à primeira entidade 
reguladora ou à Comissão, consoante a 
origem do pedido, e à entidade reguladora 
autora da decisão em questão.

2. A Agência apresentará o seu parecer, no 
prazo de dois meses, à primeira entidade 
reguladora ou à Comissão, consoante a 
origem do pedido, e à entidade reguladora 
autora da decisão em questão.

Or. de

Justificação

Redução do prazo.

Alteração 520
Christian Ehler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-E – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. A Comissão adoptará orientações 
circunstanciadas para o procedimento a 
seguir, com vista à aplicação do presente 
artigo. 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

Or. de
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Justificação

Com a proposta em apreço, pretende-se garantir que as orientações sejam adoptadas pelo 
Parlamento e pelo Conselho, no quadro do processo ordinário. A transposição de 
competências para a Comissão deverá continuar a cingir-se a adaptações eventualmente 
necessárias.

Alteração 521
Herbert Reul

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

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas fornecedoras mantenham à 
disposição da entidade reguladora 
nacional, da autoridade nacional para a 
concorrência e da Comissão, durante pelo 
menos cinco anos, os dados pertinentes
relativos a todas as transacções em 
contratos de fornecimento de electricidade 
e derivados de electricidade com clientes 
grossistas e operadores de redes de 
transporte.

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas fornecedoras mantenham à 
disposição da autoridade nacional para a 
concorrência e da Comissão, durante pelo 
menos cinco anos, os dados necessários
relativos a todas as transacções em 
contratos de fornecimento de electricidade 
e derivados de electricidade com clientes 
grossistas e operadores de redes de 
transporte.

Or. de

Justificação

Os dados armazenados são informações económicas sensíveis que não devem ser divulgadas. 
Deve, por isso, estabelecer-se uma distinção clara entre os dados que devem ser 
armazenados e os que podem ser publicados. O artigo 22-F deve apenas indicar as condições 
gerais para a armazenagem dos dados e não o conteúdo exacto das informações em causa. 
Devem ser observadas as orientações existentes.



PE404.530v01-00 42/82 AM\714963PT.doc

PT

Alteração 522
Werner Langen

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

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas fornecedoras mantenham à 
disposição da entidade reguladora 
nacional, da autoridade nacional para a 
concorrência e da Comissão, durante pelo 
menos cinco anos, os dados pertinentes 
relativos a todas as transacções em 
contratos de fornecimento de electricidade 
e derivados de electricidade com clientes 
grossistas e operadores de redes de 
transporte.

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas fornecedoras mantenham à 
disposição da autoridade nacional para a 
concorrência e da Comissão, durante pelo 
menos cinco anos, os dados pertinentes 
relativos a todas as transacções em 
contratos de fornecimento de electricidade 
e derivados de electricidade com clientes 
grossistas e operadores de redes de 
transporte.

Or. de

Justificação

O artigo 22-F deve apenas indicar as condições gerais para a armazenagem dos dados e não 
o conteúdo exacto das informações em causa. Devem ser observadas as orientações 
existentes.

Alteração 523
Werner Langen

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

Texto da Comissão Alteração

2. Os dados incluirão elementos sobre as 
características das transacções relevantes, 
como as regras relativas à duração, à 
entrega e à regularização, a quantidade, a 

2. Os dados podem incluir elementos sobre 
as características das transacções 
relevantes, como as regras relativas à 
duração, à entrega e à regularização, a 
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data e hora de execução, os preços de 
transacção e os meios para identificar o 
cliente grossista em causa, assim como 
elementos específicos de todos os contratos 
abertos de fornecimento de electricidade e 
derivados de electricidade. 

quantidade, a data e hora de execução, os 
preços de transacção e os meios para 
identificar o cliente grossista em causa, 
assim como elementos específicos de todos 
os contratos abertos de fornecimento de 
electricidade e derivados de electricidade. 

Or. de

Justificação

O artigo 22-F deve apenas indicar as condições gerais para a armazenagem dos dados e não 
o conteúdo exacto das informações em causa. Devem ser observadas as orientações 
existentes.

Alteração 524
Herbert Reul

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

Texto da Comissão Alteração

2. Os dados incluirão elementos sobre as 
características das transacções relevantes, 
como as regras relativas à duração, à 
entrega e à regularização, a quantidade, a 
data e hora de execução, os preços de 
transacção e os meios para identificar o 
cliente grossista em causa, assim como 
elementos específicos de todos os contratos 
abertos de fornecimento de electricidade e 
derivados de electricidade. 

2. Os dados podem incluir elementos sobre 
as características das transacções 
relevantes, como as regras relativas à 
duração, à entrega e à regularização, a 
quantidade, a data e hora de execução, os 
preços de transacção e os meios para 
identificar o cliente grossista em causa, 
assim como elementos específicos de todos 
os contratos abertos de fornecimento de 
electricidade e derivados de electricidade. 

Or. de

Justificação

Os dados armazenados são informações económicas sensíveis que não devem ser divulgadas. 
Deve, por isso, estabelecer-se uma distinção clara entre os dados que devem ser 
armazenados e os que podem ser publicados. O artigo 22-F deve apenas indicar as condições 
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gerais para a armazenagem dos dados e não o conteúdo exacto das informações em causa. 
Devem ser observadas as orientações existentes.

Alteração 525
Werner Langen

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

Texto da Comissão Alteração

3. A entidade reguladora pode decidir 
disponibilizar alguns destes elementos a 
intervenientes no mercado, sob condição 
de não serem divulgadas informações 
comercialmente sensíveis sobre 
intervenientes ou transacções em 
concreto. O disposto no presente número 
não se aplica às informações sobre 
instrumentos financeiros abrangidos pelo 
âmbito de aplicação da Directiva 
2004/39/CE.

Suprimido

Or. de

Justificação

O artigo 22-F deve apenas indicar as condições gerais para a armazenagem dos dados e não 
o conteúdo exacto das informações em causa. Devem ser observadas as orientações 
existentes.

Alteração 526
Werner Langen

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

3. A entidade reguladora pode decidir 
disponibilizar alguns destes elementos a 
intervenientes no mercado, sob condição 
de não serem divulgadas informações 
comercialmente sensíveis sobre 
intervenientes ou transacções em 
concreto. O disposto no presente número 
não se aplica às informações sobre 
instrumentos financeiros abrangidos pelo 
âmbito de aplicação da Directiva 
2004/39/CE.

Suprimido

Or. de

Justificação

Os dados armazenados são informações económicas sensíveis que não devem ser divulgadas. 
Deve, por isso, estabelecer-se uma distinção clara entre os dados que devem ser 
armazenados e os que podem ser publicados. O artigo 22-F deve apenas indicar as condições 
gerais para a armazenagem dos dados e não o conteúdo exacto das informações em causa. 
Devem ser observadas as orientações existentes.

Alteração 527
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

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

Texto da Comissão Alteração

3. A entidade reguladora pode decidir 
disponibilizar alguns destes elementos a 
intervenientes no mercado, sob condição 
de não serem divulgadas informações 
comercialmente sensíveis sobre 
intervenientes ou transacções em 
concreto. O disposto no presente número 
não se aplica às informações sobre 
instrumentos financeiros abrangidos pelo 
âmbito de aplicação da Directiva 

Suprimido
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2004/39/CE.

Or. en

Justificação

Este novo artigo deveria propor regras gerais sobre a manutenção de um registo de dados. 
Não deveria chegar ao ponto de determinar que os dados devem ser colocados à disposição 
de autoridades que podem decidir publicá-los. De facto, as informações comercialmente 
sensíveis só devem ser divulgadas no caso de as autoridades antitrust abrirem um inquérito. 
Deve estabelecer-se uma distinção clara entre a manutenção de um registo de informações e 
o envio e a publicação de informações.

Alteração 528
Alejo Vidal-Quadras

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

Texto da Comissão Alteração

3. A entidade reguladora pode decidir 
disponibilizar alguns destes elementos a 
intervenientes no mercado, sob condição 
de não serem divulgadas informações 
comercialmente sensíveis sobre 
intervenientes ou transacções em concreto. 
O disposto no presente número não se 
aplica às informações sobre instrumentos 
financeiros abrangidos pelo âmbito de 
aplicação da Directiva 2004/39/CE.

3. Tendo em vista melhorar as medidas 
gerais em matéria de transparência, a
entidade reguladora pode decidir 
disponibilizar alguns elementos da 
informação colocada à sua disposição 
pelas empresas de fornecimento a 
intervenientes no mercado, sob condição 
de não serem divulgadas informações 
comercialmente sensíveis sobre 
intervenientes ou transacções em concreto. 
O disposto no presente número não se 
aplica às informações sobre instrumentos 
financeiros abrangidos pelo âmbito de 
aplicação da Directiva 2004/39/CE.

Or. en

Justificação

Deveria existir maior clareza quanto à natureza e ao objectivo da divulgação da informação 
recolhida pela entidade reguladora, a fim de evitar qualquer tratamento discricionário ou 
mesmo discriminatório por parte das autoridades reguladoras nacionais na divulgação de 
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informação.

Alteração 529
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

Texto da Comissão Alteração

3. A entidade reguladora pode decidir 
disponibilizar alguns destes elementos a 
intervenientes no mercado, sob condição 
de não serem divulgadas informações 
comercialmente sensíveis sobre 
intervenientes ou transacções em concreto. 
O disposto no presente número não se 
aplica às informações sobre instrumentos 
financeiros abrangidos pelo âmbito de 
aplicação da Directiva 2004/39/CE.

3. A entidade reguladora apresenta um 
relatório sobre os resultados das suas 
investigações ou do seu pedido a 
intervenientes no mercado, assegurando 
ao mesmo tempo que não sejam
divulgadas informações comercialmente 
sensíveis sobre intervenientes ou 
transacções em concreto. 

Or. en

Justificação

A fim de assegurar a transparência na tomada de decisões e, ao mesmo tempo, o respeito da 
confidencialidade comercial, é necessário modificar o n.º 3.

Alteração 530
Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-F – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A fim de assegurar a aplicação 
uniforme do presente artigo, a Comissão 
pode adoptar orientações que definam os 

Suprimido
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métodos e disposições para a manutenção 
de registos, assim como o formato e o teor 
dos dados a manter. Essas orientações, 
que têm por objectivo alterar elementos 
não essenciais da presente directiva, 
complementando-a, devem ser adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 27.º-B.

Or. de

Justificação

 A proposta apresentada de adopção de orientações pela Comissão, através do procedimento 
de regulamentação com controlo, restringe consideravelmente os direitos do Parlamento 
Europeu e deve ser recusada. 

Alteração 531
Werner Langen

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-F – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A fim de assegurar a aplicação 
uniforme do presente artigo, a Comissão 
pode adoptar orientações que definam os 
métodos e disposições para a manutenção 
de registos, assim como o formato e o teor 
dos dados a manter. 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
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Justificação

O artigo 22.º-F deve descrever apenas as condições relativas ao enquadramento da 
obrigação de conservação dos dados e não o teor exacto das informações em causa.  Tal deve 
incluir-se nas orientações a este respeito.

Alteração 532
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-F – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A fim de assegurar a aplicação 
uniforme do presente artigo, a Comissão 
pode adoptar orientações que definam os 
métodos e disposições para a manutenção 
de registos, assim como o formato e o teor 
dos dados a manter. 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 dados a conservar contêm informações sensíveis do ponto de vista comercial que não 
devem ser publicadas. Por este motivo, importa fazer uma distinção nítida entre os dados que 
apenas se destinam a ser conservados e os dados que se destinam a publicação. O artigo 
22.º-F deve descrever apenas as condições relativas ao enquadramento da obrigação de 
conservação dos dados e não o teor exacto das informações em causa.  Tal deve incluir-se 
nas orientações a este respeito.
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Alteração 533
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12

Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-F – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A fim de assegurar a aplicação 
uniforme do presente artigo, a Comissão 
pode adoptar orientações que definam os 
métodos e disposições para a manutenção 
de registos, assim como o formato e o teor 
dos dados a manter. 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

Esta concessão de poderes para a adopção de orientações é desnecessária, pois não é clara a 
forma como podem ser definidos estes detalhes no quadro do procedimento de comitologia.

Alteração 534
Christian Ehler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-F – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A fim de assegurar a aplicação uniforme 
do presente artigo, a Comissão pode 
adoptar orientações que definam os 
métodos e disposições para a manutenção 
de registos, assim como o formato e o teor 

4. A fim de assegurar a aplicação uniforme 
do presente artigo, a Comissão pode 
alterar as orientações que definam os 
métodos e disposições para a manutenção 
de registos, assim como o formato e o teor 
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dos dados a manter. 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.

dos dados a manter. Essas orientações, que 
têm por objectivo alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, 
complementando-a, devem ser alteradas
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 27.º-B.

Or. de

Justificação

Com a proposta em apreço, pretende-se garantir que as orientações sejam adoptadas, pelo 
Parlamento e pelo Conselho, no quadro do processo ordinário. A transposição de 
competências para a Comissão deverá continuar a cingir-se a adaptações eventualmente 
necessárias.

Alteração 535
Werner Langen

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12

Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-F – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. No que respeita a transacções em 
derivados de electricidade de empresas de 
fornecimento com clientes grossistas e 
operadores de redes de transporte, o 
disposto no presente artigo só será 
aplicável depois de a Comissão adoptar as 
orientações referidas no n.º 4.

Suprimido

Or. de

Justificação

O artigo 22.º-F deve descrever apenas as condições relativas ao enquadramento da 
obrigação de conservação dos dados e não o teor exacto das informações em causa.  Tal deve 
incluir-se nas orientações a este respeito.



PE404.530v01-00 52/82 AM\714963PT.doc

PT

Alteração 536
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-F – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. No que respeita a transacções em 
derivados de electricidade de empresas de 
fornecimento com clientes grossistas e 
operadores de redes de transporte, o 
disposto no presente artigo só será 
aplicável depois de a Comissão adoptar as 
orientações referidas no n.º 4.

Suprimido

Or. de

Justificação

Os dados a conservar contêm informações sensíveis do ponto de vista comercial que não 
devem ser publicadas. Por este motivo, importa fazer uma distinção nítida entre os dados que 
apenas se destinam a ser conservados e os dados que se destinam a publicação. O artigo 
22.º-F deve descrever apenas as condições relativas ao enquadramento da obrigação de 
conservação dos dados e não o teor exacto das informações em causa.  Tal deve incluir-se 
nas orientações a este respeito.

Alteração 537
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-F – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. No que respeita a transacções em 
derivados de electricidade de empresas de 
fornecimento com clientes grossistas e 
operadores de redes de transporte, o 
disposto no presente artigo só será 

Suprimido
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aplicável depois de a Comissão adoptar as 
orientações referidas no n.º 4.

Or. en

Justificação

Visto que o n.º 2 do artigo 22.º-F descreve com suficiente clareza os dados que devem ser 
mantidos no registo, não são necessárias mais especificações nas orientações.

Alteração 538
Christian Ehler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-F – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. No que respeita a transacções em 
derivados de electricidade de empresas de 
fornecimento com clientes grossistas e 
operadores de redes de transporte, o 
disposto no presente artigo só será 
aplicável depois de a Comissão adoptar as 
orientações referidas no n.º 4.

5. No que respeita a transacções em 
derivados de electricidade de empresas de 
fornecimento com clientes grossistas e 
operadores de redes de transporte, o 
disposto no presente artigo só será 
aplicável depois da adopção das
orientações referidas no n.º 4.

Or. de

Justificação

Com a proposta em apreço, pretende-se garantir que as orientações sejam adoptadas, pelo 
Parlamento e pelo Conselho, no quadro do processo ordinário. A transposição de 
competências para a Comissão deverá continuar a cingir-se a adaptações eventualmente 
necessárias.
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Alteração 539
Britta Thomsen

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

Texto da Comissão Alteração

Artigo 22.º-F-A
1. Sem prejuízo do disposto no artigo 22.º-
C, n.º 3, alínea b), as entidades 
reguladoras nacionais podem impor aos 
utilizadores designados da rede que 
disponham de substancial poder de 
mercado, em conformidade com o 
disposto no artigo 22.º-H: 
a) os deveres de garantia da transparência 
no que diz respeito à publicação de 
informações específicas como as 
informações contabilísticas, as 
especificações técnicas, os dados 
específicos relativos a contratos de venda, 
os termos e as condições de 
aprovisionamento para fornecimento e 
acesso a serviços, e os preços;
b) caso o utilizador do sistema discriminar 
as partes contratantes relativamente às 
mesmas transacções, a entidade 
reguladora nacional pode impor uma 
obrigatoriedade de conceder igualdade de 
tratamento, nomeadamente abolindo uma 
cláusula contratual fundamental 
considerada discriminatória, incluindo 
preços, prazos de pagamento, vendas 
discriminatórias e condições e técnicas de 
vendas, e a excluir toda e qualquer 
cláusula contratual que subordine a 
celebração do contrato à assumpção de 
todo e qualquer compromisso que, em 
virtude da sua natureza ou à luz da 
prática contratual corrente, não se inclua 
no objecto do contrato; 
c) caso a falta de concorrência eficaz 
signifique que o utilizador do sistema é 



AM\714963PT.doc 55/82 PE404.530v01-00

PT

passível de manter os preços a um nível 
excessivamente baixo ou elevado, a 
entidade reguladora nacional pode impor 
obrigações relacionadas com o controlo 
temporário dos preços, nomeadamente as 
obrigações de os preços se relacionarem 
com os custos e as obrigações relativas 
aos sistemas de contabilidade e de 
afixação de preços. Sempre que for 
imposta a obrigação de empregar 
mecanismos de preços que reflictam os 
custos, o controlo dos preços será baseado 
nos custos em que tenham incorrido os 
utilizadores da rede, em matéria de 
produção e investimentos, incluindo um 
retorno adequado sobre esses 
investimentos em condições normais da 
empresa. 
2. As entidades reguladoras nacionais 
podem proibir aos utilizadores da rede 
substancial poder de mercado, em 
conformidade com o disposto no nº 1 do 
artigo 22.º-H e após o cumprimento dos 
procedimentos estabelecidos no artigo 
22.º-H:
a) de cobrança de preços excessivos aos 
concorrentes ou a empresas associadas ou 
empresas que formam parte da empresa 
verticalmente integrada, em conformidade 
com o disposto no artigo 2.º;
b) de fixação de preços indevidamente 
baixos, comparativamente aos preços 
cobrados por concorrentes eficientes;
c) de manifestação de uma preferência 
indevida a consumidores específicos; ou
d) de serviços de separação de 
propriedade inaceitáveis.
3. O mecanismo existente de recurso não 
obsta ao exercício dos direitos de recurso 
previstos no direito comunitário e na 
legislação nacional. O recurso não tem 
efeito suspensivo.”

Or. en
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Justificação

Caso a entidade reguladora nacional considere que o mercado da electricidade é dominado 
por um ou mais utilizadores da rede, deve estar apta a aplicar medidas que garantam que o 
mercado proporciona vantagens aos utilizadores finais sendo, simultaneamente, mais 
competitivo. Paralelamente, importa prever um mecanismo de recurso.

Alteração 540
Britta Thomsen

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

Texto da Comissão Alteração

“Artigo 22.º-F-B
1. No intuito de promover a concorrência 
eficaz nos mercados da electricidade e do 
gás, para evitar qualquer abuso de 
posição dominante e de proteger os 
interesses dos utilizadores, as entidades 
reguladoras nacionais efectuarão uma 
análise de mercado no mercado de 
clientes grossistas, clientes finais e 
serviços auxiliares para determinar o 
grau de concorrência efectiva no mercado 
relevante. 
2. Caso a concorrência em qualquer dos 
mercados identificados não satisfaça com 
eficácia os objectivos estabelecidos no 
artigo 1.º, as entidades reguladoras 
nacionais analisarão se um utilizador da 
rede goza de uma posição equivalente a 
dominância, ou seja, uma posição de 
robustez económica que lhe confira poder 
para agir, em considerável medida, 
independentemente dos seus 
concorrentes, clientes e, em última 
análise, consumidores. As entidades 
reguladoras nacionais publicarão as 
conclusões das suas análises nos sítios 
oficiais na Internet.
3. No processo de identificação dos 
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utilizadores do sistema com substancial 
poder de mercado, e sem prejuízo do 
direito comunitário, as entidades 
reguladoras nacionais devem ter em 
consideração;
a) a presença de um operador de rede de 
distribuição na área geográfica de um 
mercado específico e nos mercados 
estreitamente associados, sempre que as 
relações entre os dois mercados 
permitirem que o poder de mercado seja 
detido por efeito de alavanca noutro 
mercado, reforçando assim o poder de 
mercado do operador em questão; 
b) a dimensão do utilizador da rede e 
respectiva quota de mercado;
c) o âmbito das actividades do utilizador 
da rede e das empresas controladas pelo 
mesmo e das actividades da empresa que 
controla o utilizador da rede, a integração 
vertical e as características únicas dos 
mercados identificados em termos de 
ligações, diversificação de produtos e 
âmbito dos bens e dos serviços 
proporcionados nos pacotes;
d) a existência de barreiras à entrada, ao 
crescimento e à expansão no mercado;
e) a ausência ou baixo nível de 
compensação do poder de compra;
f) a falta de concorrência potencial;
g) as economias de escala e actividade.
4. O mais tardar 2 anos após a entrada em 
vigor da Directiva …/…/CE [que altera a 
Directiva 2003/54/CE que estabelece 
regras comuns para o mercado interno da 
electricidade] e de três em três anos após 
a última revisão, as entidades reguladoras 
nacionais efectuarão uma análise de 
mercado dos mercados relevantes. 
Qualquer operador de rede pode requerer 
uma análise de mercado em data anterior, 
caso as condições de concorrência no 
mercado relevante se tenham alterado 
substancialmente desde a última análise 
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de mercado e caso as conclusões referidas 
no n.º 2 tenham sido publicadas mais do 
que um ano antes. A recusa a efectuar 
uma análise de mercado adicional deve 
ser devidamente justificada.

Or. en

Justificação

O sector da electricidade na União Europeia tem tendência para problemas de concorrência, 
em virtude do elevado nível de concentração, integração vertical e complexidade das ofertas. 
Além disso, as características estruturais do sector – monopólio natural e o facto de os 
investimentos só alterarem estas características dentro de 10 anos exigem que os reguladores 
intervenham a curto prazo. Paralelamente ao sector das telecomunicações, os reguladores 
devem estar aptos a analisar o mercado e a determinar se, ou não, um operador de rede 
usufrui de uma posição de dominância.

Alteração 541
Werner Langen

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13-A (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 26 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13- A) No artigo 26.º é aditado o seguinte 
número:
“2-A) Os Estados-Membros podem isentar 
as zonas industriais das disposições 
previstas na presente directiva (capítulos 
III, IV, V, VI, e VII).  As derrogações 
parciais não serão aplicáveis ao princípio 
do transporte. Além disso, as derrogações 
parciais não podem interferir na tarefa 
das redes públicas de distribuição.”

Or. de

(Aditamento do novo parágrafo 2 no artigo 26.°-A da Directiva 2003/54/CE)
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Justificação

No caso das zonas industriais, devem ser possíveis regulamentações, visto que, neste caso, 
está prevista, a exploração prioritária dos consumidores industriais destas zonas.

Alteração 542
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13-A (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 26 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) No artigo 26.º é aditado o seguinte 
número:
"2-A. Os Estados-Membros podem isentar 
as zonas industriais das disposições 
previstas dos capítulos III, IV, V, VI, e 
VII. As derrogações não serão aplicáveis 
ao princípio do acesso de terceiros. Além 
disso, as derrogações não podem
interferir na tarefa das redes públicas de 
distribuição.”

Or. en

(Aditamento do novo parágrafo 2 no artigo 26.° da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

Actualmente, os operadores das redes energéticas nas zonas industriais não têm de cumprir 
várias obrigações sobre o funcionamento da rede em todos os Estados-Membros. A 
legislação da UE deveria permitir formalmente aos Estados-Membros que concedesse 
derrogações às zonas industriais para garantir a segurança jurídica. O tratamento 
diferenciado das redes industriais é importante, visto que garante esforços proporcionados 
sem se comprometer com os objectivos da liberalização. Tal não compromete os direitos dos 
utilizadores finais sobre as zonas industriais. Regra geral, poucos consumidores finais 
independentes são fornecidos a partir de zonas industriais.
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Alteração 543
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14-A (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 28 – n.º 1 – alínea h-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

14-A) Ao n.º 1 do artigo 28.º é aditada a 
seguinte alínea:
“h-A) os mecanismos através dos quais o 
Estado-Membro tomam em conta todos os 
custos ambientais, não exclusivamente os 
relacionados com as alterações climáticas, 
nos preços da energia e suas implicações 
para a escolha de combustíveis."

Or. en

(Aditamento de um novo ao n.º 1 do artigo 28.° da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

A menos que os custos ambientais associados à produção de electricidade estejam incluídos 
no preço, haverá lugar a distorções do mercado. Visto que as são realizadas tentativas 
através do regime comunitário de comércio de licenças de emissão de CO2 através da 
licitação de certificados, a iniciativa paralela ter de ser incluída por forma integrar outros 
custos ambientais nos preços da energia.  A Comissão deve começar a controlar essas 
distorções do mercado.

Alteração 544
Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14-B (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 28 – n.º 3 – parágrafo 3 

Texto da Comissão Alteração

14-B) No artigo 28.º, o terceiro parágrafo 
do n.º 3 passa a ter a seguinte redacção:
“Até [data de transposição mais cinco 
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anos] a Comissão revê as disposições 
relativas à separação das redes de 
transporte e ao seu impacto no 
funcionamento do mercado interno no 
sector da electricidade. Analisa, 
nomeadamente, em que medida a opção 
de uma separação efectiva e eficaz das 
redes de transporte, nos termos do artigo 
8.º-C, se revelou bem sucedida para 
assegurar uma concorrência justa e 
efectiva no mercado interno no sector da 
electricidade. A Comissão apresenta as 
conclusões dessa análise no contexto do 
relatório referido no n.º 1. O relatório 
examina, nomeadamente, a necessidade 
de a Comissão propor alterações à 
presente directiva e se o artigo 8.º deve, ou 
não, ser vinculativo para todos os 
Estados-Membros com vista a assegurar 
uma concorrência justa e efectiva no 
mercado interno no sector da 
electricidade. A conclusão quanto à 
necessidade ou desnecessidade de 
proceder a alterações deve ser justificada 
de forma pormenorizada. Se necessário, o 
relatório será acompanhado de uma 
proposta legislativa."

Or. en

(Em substituição do Artigo 28, nº 3, parágrafo 3 (Directiva 2003/54/CE)

Justificação

Esta alteração insta a Comissão a proceder a uma revisão exaustiva do impacto das 
disposições relativas à separação e, mais concretamente, do êxito de uma separação efectiva 
e eficaz. Solicita-se à Comissão que apresente um relatório sobre a revisão e que proponha, 
se for caso disso, as alterações necessárias à directiva no caso de uma separação efectiva e 
eficaz se revelar insuficiente.
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Alteração 545
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14-C (novo)
Directiva 2003/54/CE
Anexo A – alínea a) – parte introdutória – travessões 1 e 2

Texto da Comissão Alteração

14-C) No anexo A, a alínea c), primeiro e 
segundo travessões, passa a ter a seguinte 
redacção:
“a) Tenham direito a um contrato com o 
seu fornecedor de serviços de 
electricidade e, sempre que possível em 
colaboração com os operadores de redes 
de distribuição que especifique, de acordo 
com a importância do respectivo contrato:
- nome e endereço da empresa,
- os serviços fornecidos, os níveis de 
qualidade dos serviços comerciais e 
técnicos, bem como o prazo para 
activação do serviço, 

Or. de

Justificação

Relativamente ao segundo travessão: a qualidade de serviço é um direito fundamental num 
mercado competitivo. Relativamente à “qualidade” em si mesmo deve ser inequívoco o 
significado aqui visado de padrões comerciais e técnicos (posteriormente deverá ser definido 
o nível adequado deste padrão). A “primeira ligação” é, de facto, um tema irrelevante -
caracteriza o momento em que um complexo acabado de construir é ligado pela primeira vez 
à rede de distribuição.

Alteração 546
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14-C (novo)
Directiva 2003/54/CE
Anexo A – alínea a) – parte introdutória – travessões 1 e 2
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Texto da Comissão Alteração

14-C) No Anexo A, a alínea a), primeiro e 
segundo travessões, passa a ter a seguinte 
redacção:
a) Tenham direito a um contrato com o 
seu fornecedor de serviços de 
electricidade e, além disso, com o 
operador da rede de distribuição, se for 
caso disso, que especifique relativamente 
a cada tipo de contrato:
- a identidade e o endereço da empresa,
- os serviços fornecidos, o nível de 
qualidade proporcionado para os serviços 
comerciais e técnicos, bem como o prazo 
para activação do serviço;

Or. en

Justificação

A presente alteração visa clarificar e definir alguns termos que se revelaram pouco explícitos 
na prática. A “qualidade do serviço” em sim mesma deve clarificar que a qualidade se aplica 
às normas comerciais e técnicas (a ser posteriormente definidas ao nível mais adequado). A 
"correcção inicial” refere-se exactamente a uma questão muito marginal, ou seja, a primeira 
vez que uma construção nova é ligada à rede de distribuição.

Alteração 547
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14-C (novo)
Directiva 2003/54/CE
Anexo A – alínea a) – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

14-C) No Anexo A, a alínea a), segundo 
travessão, passa a ter a seguinte redacção:
“- os serviços fornecidos, o nível de 
qualidade proporcionado para os serviços 
comerciais e técnicos, bem como o prazo 
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para activação do serviço;”

Or. en

( Alterações à redacção do Anexo A, alínea a), segundo travessão da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

“Os níveis de qualidade do serviço” devem ser especificados como sendo aplicáveis às 
normas comerciais e às normas técnicas. “O tempo de correcção inicial” é uma norma muito 
restrita e deve ser alargada a todos os casos de ligação.

Alteração 548
Anni Podimata

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14-D (novo)
Directiva 2003/54/CE
Anexo A – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

14-D) No Anexo A, a alínea c) passa a ter 
a seguinte redacção:
“c) Recebam informações transparentes 
e independentes, baseadas em critérios 
comuns, sobre os preços e tarifas 
aplicáveis e as condições normais de 
acesso e utilização dos serviços de 
electricidade a nível nacional e 
comunitário;”

Or. en

( Alterações à redacção do Anexo A, alínea c), segundo travessão da Directiva 2003/54/CE)

Alteração 549
Fiona Hall

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14-E (novo)
Directiva 2003/54/CE
Anexo A – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

14-E) No anexo A, a alínea d) passa a ter 
a seguinte redacção: 
“d) Disponham de uma ampla escolha 
quanto aos métodos de pagamento para 
não discriminar os clientes vulneráveis, 
que incluirão contadores pré-pagos e 
sistemas de cálculo de tarifas gratuitos, se 
for caso disso. Qualquer diferença nos 
termos e condições deverá reflectir os 
custos dos diferentes sistemas de 
pagamento para o fornecedor e não
devem ser desproporcionados. As 
condições gerais devem ser equitativas e 
transparentes. e ser redigidas em 
linguagem clara e compreensível. Os 
clientes devem ser protegidos contra 
métodos de venda abusivos ou 
enganadores, incluindo quaisquer 
entraves extracontratuais impostos pelo 
operador de electricidade;”

Or. en

(Mesma redacção que a da alínea a) do anexo A da Directiva 2003/54/CE, à qual são 
aditados novos elementos)

Alteração 550
Mary Honeyball

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14-E (novo)
Directiva 2003/54/CE
Anexo A – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

14-E) No anexo A, a alínea d) passa a ter 
a seguinte redacção:
“d) Disponham de uma ampla escolha 
quanto aos métodos de pagamento, que 
não deverão discriminar os clientes 
vulneráveis. Os termos e as condições 
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gerais devem ser equitativas e 
transparentes. e ser redigidas em 
linguagem clara e compreensível. Os 
clientes devem ser protegidos contra 
métodos de venda abusivos ou 
enganadores, incluindo quaisquer 
entraves extracontratuais impostos pelo 
operador;”

Or. en

( Alterações à redacção do Anexo A, alínea d), da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

Os clientes vulneráveis particularmente necessitados devem ser protegidos dos métodos de 
pagamentos que os colocam em desvantagem competitiva.

Alteração 551
Ján Hudacký

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 15
Directiva 2003/54/CE
Anexo A – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

“h) Tenham à disposição os seus próprios 
dados de consumo e possam, 
gratuitamente e mediante acordo 
explícito, conceder a qualquer empresa 
com licença de fornecimento acesso aos 
seus dados de consumo. A parte 
responsável pela gestão dos dados é 
obrigada a facultá-los à empresa. Os 
Estados-Membros definirão um formato 
para os dados e um procedimento para o 
acesso dos fornecedores e dos 
consumidores a esses dados. Não poderão 
ser debitados aos consumidores custos 
adicionais por este serviço.

h) Tenham a facilidade de mudar para um 
novo fornecedor. Os Estados-Membros 
asseguram que os clientes tenham acesso 
aos dados necessários para permitir a 
transferência eficaz dos consumidores e 
conceder a qualquer empresa com licença 
de fornecimento acesso aos seus dados. 
Este serviço não terá custos acessórios. A 
parte responsável pela gestão dos dados 
satisfará todos os pedidos razoáveis para 
facultar os dados directamente à empresa 
autorizada pela cliente. Os Estados-
Membros asseguram a existência de 
especificações acordadas de dados 
necessária para permitir a transferência 
eficaz de clientes, um processo de 
transferência de clientes definido e de 
fornecimento desses dados a pedido do 
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cliente. O fornecedor detém um mínimo 
rigoroso de utilização mensal a partir dos 
contadores inteligentes. Os Estados-
Membros asseguram que a implantação 
de contadores inteligentes seja 
encerrada, o mais cedo possível e o mais 
tardar, em 2020. Os dados assim obtidos 
devem ser disponibilizados ao cliente 
através de um pedido, em formato lógico e 
segundo custos que reflictam o serviço 
prestado.

Or. en

Alteração 552
Giles Chichester

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 15
Directiva 2003/54/CE
Anexo A – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Tenham à disposição os seus próprios 
dados de consumo e possam, 
gratuitamente e mediante acordo 
explícito, conceder a qualquer empresa 
com licença de fornecimento acesso aos 
seus dados de consumo. A parte 
responsável pela gestão dos dados é 
obrigada a facultá-los à empresa. Os 
Estados-Membros definirão um formato 
para os dados e um procedimento para o 
acesso dos fornecedores e dos 
consumidores a esses dados. Não poderão 
ser debitados aos consumidores custos 
adicionais por este serviço.

h) Tenham a facilidade de mudar para um 
novo fornecedor. Nos casos em que o 
processo de mudança exija informações 
do fornecedor, o perfil dos contadores e 
de um consumo padrão, os Estados-
Membros asseguram a sua 
disponibilidade, sem custos, a qualquer 
empresa autorizada a ter acesso a esses 
dados. A parte responsável pela gestão dos 
dados é obrigada a facultá-los à empresa.

Os Estados-Membros garantirão a 
existência de um formato acordado para 
os dados e um procedimento para o acesso 
dos fornecedores e, se for caso disso, dos 
consumidores a esses dados. Não poderão 
ser debitados encargos aos consumidores 
com custos adicionais explícitos para este 
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serviço específico.

Or. en

Justificação

A alteração visa garantir que todos os dados necessários para o processo de mudança 
estejam directamente disponíveis ao novo fornecedor, em vez de requerer sistemas de 
fornecimento dos referidos dados ao consumidor. Num mercado competitivo, quaisquer 
custos adicionais serão canalizados, em última analise, para as contas dos consumidores. A 
alteração da redacção visa clarificar a intenção.

Alteração 553
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 15
Directiva 2003/54/CE
Anexo A – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Tenham à disposição os seus próprios 
dados de consumo e possam, 
gratuitamente e mediante acordo explícito, 
conceder a qualquer empresa com licença 
de fornecimento acesso aos seus dados de 
consumo. A parte responsável pela gestão 
dos dados é obrigada a facultá-los à 
empresa. Os Estados-Membros definirão 
um formato para os dados e um 
procedimento para o acesso dos 
fornecedores e dos consumidores a esses 
dados. Não poderão ser debitados aos 
consumidores custos adicionais por este 
serviço.

h) Tenham à disposição os seus próprios 
dados de consumo e possam, sem pagar 
taxa de transacção e mediante acordo 
explícito, conceder a qualquer fornecedor
acesso aos seus dados de consumo. A parte 
responsável pela gestão dos dados é 
obrigada a satisfazer todos os pedidos 
justificados de acesso a esses dados. Os 
Estados-Membros definirão um formato 
para os dados e um procedimento para o 
acesso dos fornecedores e dos 
consumidores a esses dados. As 
autoridades reguladoras deverão assumir 
quaisquer custos resultantes deste serviço.

Or. de

Justificação

Todos os pedidos de acesso a dados deverão ser devidamente justificados. Para além disso, é 
necessário garantir que sejam reconhecidos os elevados custos tecnológicos e de 
contabilidade resultantes desse serviço.
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Alteração 554
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 15
Directiva 2003/54/CE
Anexo A – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Tenham à disposição os seus próprios 
dados de consumo e possam, 
gratuitamente e mediante acordo 
explícito, conceder a qualquer empresa 
com licença de fornecimento acesso aos 
seus dados de consumo. A parte 
responsável pela gestão dos dados é 
obrigada a facultá-los à empresa. Os 
Estados-Membros definirão um formato 
para os dados e um procedimento para o 
acesso dos fornecedores e dos 
consumidores a esses dados. Não poderão 
ser debitados aos consumidores custos 
adicionais por este serviço.

h) Possam mudar facilmente de 
fornecedor. Sempre que o processo de 
mudança exija a concessão de 
informações sobre o ponto de 
abastecimento, dados de consumo ou um 
perfil estandardizado de consumo, os 
Estados-Membros deverão garantir que 
estes dados estão disponíveis 
gratuitamente para qualquer empresa 
autorizada a ter acesso a tais informações. 
A parte responsável pela gestão dos dados 
é obrigada a facultá-los à empresa. Os 
Estados-Membros garantirão a existência 
de um formato adequado para os dados e 
um procedimento para o acesso dos 
fornecedores e, se necessário, dos 
consumidores a esses dados. Não serão
debitados aos consumidores custos 
adicionais explícitos por este serviço em 
particular.

Or. en

Justificação

A presente alteração tem como objectivo assegurar que todos os dados necessários para o 
processo de mudança sejam directamente disponibilizados ao novo fornecedor. Não é 
necessário que os fornecedores sejam titulares de uma licença e, embora seja o novo 
fornecedor quem geralmente necessita das informações sobre os dados de consumo, os 
sistemas de mudança podem exigir que a informação seja concedida a empresas exteriores de 
contagem devidamente autorizadas e não ao fornecedor. Num mercado competitivo, 
quaisquer custos suplementares acabarão por figurar na factura do consumidor.
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Alteração 555
Hannes Swoboda

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 15
Directiva 2003/54/CE
Anexo A – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Tenham à disposição os seus próprios 
dados de consumo e possam, gratuitamente 
e mediante acordo explícito, conceder a 
qualquer empresa com licença de 
fornecimento acesso aos seus dados de 
consumo. A parte responsável pela gestão 
dos dados é obrigada a facultá-los à 
empresa. Os Estados-Membros definirão 
um formato para os dados e um 
procedimento para o acesso dos 
fornecedores e dos consumidores a esses 
dados. Não poderão ser debitados aos 
consumidores custos adicionais por este 
serviço.

h) Tenham à disposição os seus próprios 
dados de consumo e possam, gratuitamente 
e mediante acordo explícito, conceder a 
qualquer empresa de fornecimento 
autorizada acesso aos seus dados de 
consumo. A parte responsável pela gestão 
dos dados é obrigada a facultá-los à 
empresa. Os Estados-Membros definirão 
um formato para os dados e um 
procedimento para o acesso dos 
fornecedores e dos consumidores a esses 
dados. Não poderão ser debitados aos 
consumidores custos adicionais por este 
serviço.

Or. en

Justificação

Em alguns países, como a Áustria, os fornecedores não necessitam de uma licença para 
exercer a sua actividade.

Alteração 556
Werner Langen

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 15
Directiva 2003/54/CE
Anexo A – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Sejam devidamente informados todos os 
meses sobre o consumo e o custo efectivos 
da electricidade. Não poderão ser 
debitados aos consumidores custos 

Suprimido
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adicionais por este serviço.

Or. de

Justificação

Uma facturação mensal apenas pode ser apresentada após um período de transição 
adequado. Uma vez que ainda não foram introduzidos contadores electrónicos de leitura à 
distância em toda a parte, a facturação mensal multiplicará por doze os custos de 
contabilidade. Esta situação poderia conduzir a um aumento considerável dos custos para o 
consumidor final e impedir o acesso ao mercado de novos fornecedores que, de qualquer 
forma, já operam com uma margem muito restrita.

Alteração 557
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 15
Directiva 2003/54/CE
Anexo A – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Sejam devidamente informados todos os 
meses sobre o consumo e o custo efectivos 
da electricidade. Não poderão ser 
debitados aos consumidores custos 
adicionais por este serviço.

Suprimido

Or. de

Justificação

Enquanto não se proceder à introdução de contadores electrónicos de leitura à distância em 
toda a parte, a facturação mensal multiplicará por doze os custos de contabilidade. Esta 
situação poderia conduzir a um aumento considerável dos custos para o consumidor final e 
impedir o acesso ao mercado de novos fornecedores que, de qualquer forma, operam já com 
uma margem muito restrita. Por conseguinte, uma facturação mensal apenas pode ser 
apresentada após um período de transição adequado.
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Alteração 558
Jan Březina

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 15
Directiva 2003/54/CE
Anexo A – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Sejam devidamente informados todos os 
meses sobre o consumo e o custo efectivos 
da electricidade. Não poderão ser debitados 
aos consumidores custos adicionais por 
este serviço.

i) Sejam devidamente informados sobre o 
consumo e o custo efectivos da 
electricidade com uma frequência 
suficiente para que possam regular o seu 
próprio consumo de energia. Deverá 
ter-se em devida conta a relação 
custo/eficácia de tais medidas. Não 
poderão ser debitados aos consumidores 
custos adicionais por este serviço.

Or. en

Justificação

O texto do Anexo deve ser coerente com a Directiva 2006/32/CE relativa à eficiência 
energética e aos serviços energéticos. O texto proposto pela Comissão pressuporia custos 
inadequados. 

Alteração 559
Ján Hudacký

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 15
Directiva 2003/54/CE
Anexo A – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Sejam devidamente informados todos os 
meses sobre o consumo e o custo efectivos 
da electricidade. Não poderão ser 
debitados aos consumidores custos 
adicionais por este serviço.

i) Sejam devidamente informados de forma 
regular sobre o seu consumo e os preços
efectivos da electricidade. Não serão
debitados aos consumidores custos 
adicionais explícitos por este serviço 
específico.



AM\714963PT.doc 73/82 PE404.530v01-00

PT

Or. en

Alteração 560
Lena Ek

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 15
Directiva 2003/54/CE
Anexo A – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Sejam devidamente informados todos os 
meses sobre o consumo e o custo efectivos 
da electricidade. Não poderão ser debitados 
aos consumidores custos adicionais por 
este serviço.

i) Sejam devidamente informados sobre o 
consumo e o custo efectivos da 
electricidade com a frequência suficiente 
para que possam regular o seu próprio 
consumo de energia. Deverá ter-se em 
devida conta a relação custo/eficácia de 
tais medidas. Não poderão ser debitados 
aos consumidores custos adicionais por 
este serviço.

Or. en

Justificação

Propõe-se o aditamento da seguinte frase: "A informação será comunicada com tempo 
suficiente para ter em conta a capacidade do equipamento de contagem do consumidor e do 
produto de electricidade em questão."

Alteração 561
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 15
Directiva 2003/54/CE
Anexo A – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Sejam devidamente informados todos os 
meses sobre o consumo e o custo efectivos 
da electricidade. Não poderão ser 
debitados aos consumidores custos 

i) Sejam devidamente informados de forma 
regular sobre o consumo e os preços
efectivos da electricidade. As autoridades 
reguladoras deverão assumir os custos 
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adicionais por este serviço. resultantes deste serviço.

Or. de

Justificação

Os consumidores devem ser regularmente informados sobre o consumo e os preços, contudo 
não se justifica estabelecer um calendário específico para o fornecimento da informação. A 
eventual transição para o sistema “smart metering”, “contadores inteligentes”, requer 
condições de enquadramento adequadas. Por conseguinte, é necessário que haja um período 
de transição adequado e que os custos daí resultantes sejam reconhecidos como custos 
relativos à rede e reflectidos nas tarifas da rede.

Alteração 562
Giles Chichester

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 15
Directiva 2003/54/CE
Anexo A – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Sejam devidamente informados todos os 
meses sobre o consumo e o custo efectivos 
da electricidade. Não poderão ser 
debitados aos consumidores custos 
adicionais por este serviço.

i) Sejam informados sobre o seu consumo 
e o custo efectivos da electricidade com a 
frequência suficiente para que possam 
regular o seu próprio consumo de 
electricidade. Não serão debitados aos 
consumidores custos adicionais explícitos
por este serviço específico.

Or. en

Justificação

A proposta de exigir que se informe os consumidores todos os meses é demasiado prescritiva 
e passível de ser desproporcional face aos custos elevados relacionados com as soluções de 
contagem. Para além disso, esse aspecto já está coberto pelo âmbito do artigo 13.º da 
Directiva relativa aos serviços energéticos. Num mercado competitivo, quaisquer custos 
suplementares acabarão por figurar na factura do consumidor. A alteração no texto tenciona 
clarificar esta intenção.
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Alteração 563
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 15
Directiva 2003/54/CE
Anexo A – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Sejam devidamente informados todos os 
meses sobre o consumo e o custo efectivos 
da electricidade. Não poderão ser 
debitados aos consumidores custos 
adicionais por este serviço.

i) Sejam informados sobre o seu consumo 
e o custo efectivos da electricidade com a 
frequência suficiente para possam regular 
o seu próprio consumo de electricidade.
Não serão debitados aos consumidores 
custos adicionais explícitos por este serviço 
específico. 

Or. en

Justificação

A proposta de exigir que se informe os consumidores todos os meses é demasiado prescritiva 
e passível de ser desproporcional face aos custos elevados relacionados com as soluções de 
contagem. Para além disso, esse aspecto já está coberto pelo âmbito do artigo 13.º da 
Directiva relativa aos serviços energéticos. O texto deve, por conseguinte, ser coerente com a 
referida Directiva, por forma a evitar requisitos em duplicado ou contraditórios neste 
domínio.

Alteração 564
Anne Laperrouze

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 15
Directiva 2003/54/CE
Anexo A – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) Possam mudar de fornecedor em 
qualquer altura do ano, devendo a conta 
com o fornecedor precedente ser 
estabelecida no prazo de um mês a contar 
do último fornecimento.

j) Possam mudar de fornecedor em 
qualquer altura do ano, não devendo o 
processo prolongar-se por mais de um 
mês, desde o momento em que toda a 
informação necessária está disponível e o 
contrato entre o consumidor e o novo 
fornecedor entra em vigor, até à data 
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efectiva da mudança.

Or. en

Justificação

O processo de mudança não deve implicar um esforço e investimento de tempo 
desproporcionados para os consumidores. Por conseguinte, é importante estabelecer um 
tempo limite para o processo de mudança. Esse procedimento deve ser simples e rápido, sem 
que corra o risco de ser prolongado por qualquer uma das partes envolvidas. Durante o 
período em que tem lugar o processo de mudança é necessário ter em conta os requisitos 
técnicos, sem que o processo se torne um obstáculo e dissuada os clientes de mudar de 
fornecedores e conduza ao congelamento das acções de mercado favorecendo os 
fornecedores em questão.

Alteração 565
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 15
Directiva 2003/54/CE
Anexo A – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) Possam mudar de fornecedor em 
qualquer altura do ano, devendo a conta 
com o fornecedor precedente ser 
estabelecida no prazo de um mês a contar 
do último fornecimento.

j) Possam mudar de fornecedor em 
qualquer altura do ano, não devendo o 
processo prolongar-se por mais de um 
mês, desde o momento em que toda a 
informação necessária está disponível e o 
contrato entre o consumidor e o novo 
fornecedor entra em vigor, até à data 
efectiva da mudança. A conta com o 
fornecedor precedente ser estabelecida no 
prazo de um mês a contar do último 
fornecimento.

Or. en

Justificação

Um dos indicadores mais importantes de um mercado de energia competitivo e eficaz é a 
facilidade com que os consumidores podem mudar de fornecedor. Por essa razão, é 
importante estabelecer um tempo limite definitivo para o processo de mudança.
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Alteração 566
Ján Hudacký

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 15
Directiva 2003/54/CE
Anexo A – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) Possam mudar de fornecedor em 
qualquer altura do ano, devendo a conta 
com o fornecedor precedente ser 
estabelecida no prazo de um mês a contar 
do último fornecimento.

j) Possam, sem prejuízo dos contratos de
fornecimento em vigor e das estruturas de 
redes privadas (redes não 
estandardizadas), mudar de fornecedor em 
qualquer altura do ano. Os 
Estados-Membros deverão garantir o 
estabelecimento de directrizes para as 
melhores práticas durante um período de 
tempo razoável entre a mudança e a 
emissão da factura definitiva.

Or. en

Alteração 567
Jan Březina

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 15
Directiva 2003/54/CE
Anexo A – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) Possam mudar de fornecedor em 
qualquer altura do ano, devendo a conta 
com o fornecedor precedente ser 
estabelecida no prazo de um mês a contar 
do último fornecimento.

j) Possam mudar de fornecedor em 
qualquer altura do ano, devendo o 
consumidor receber a factura definitiva 
no prazo de três meses a contar do último 
fornecimento.

Or. en

Justificação

O texto do Anexo deve ser coerente com a Directiva 2006/32/CE relativa à eficiência 
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energética e aos serviços energéticos. O texto proposto pela Comissão pressuporia custos 
inadequados. 

Alteração 568
Giles Chichester

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 15
Directiva 2003/54/CE
Anexo A – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) Possam mudar de fornecedor em 
qualquer altura do ano, devendo a conta 
com o fornecedor precedente ser
estabelecida no prazo de um mês a contar 
do último fornecimento.

j) Possam mudar de fornecedor em 
qualquer altura do ano, devendo a conta 
com o fornecedor precedente ser
apresentada no prazo de dois meses a 
contar do último fornecimento.

Or. en

Justificação

Este requisito deveria tornar-se flexível para reconhecer que, no que respeita à última 
contagem, o antigo fornecedor depende da empresa de distribuição ou do novo fornecedor e 
dos procedimentos aplicados no sector. 

Alteração 569
Anne Laperrouze

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 15 
Directiva 2003/54/CE
Anexo A – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

“(j-A) A conta do consumidor com o 
fornecedor precedente deve ser liquidada 
no prazo de um mês a partir do último 
fornecimento efectuado.”

Or. en
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Justificação

O processo de mudança não deve implicar um esforço e investimento de tempo 
desproporcionados para os consumidores.  Por conseguinte, é importante estabelecer um 
tempo limite para o processo de mudança. Esse procedimento deve ser simples e rápido, sem 
que corra o risco de ser prolongado por qualquer uma das partes envolvidas.  O período em 
que tem lugar o processo de mudança deve ter em conta os requisitos técnicos, sem que se 
torne um obstáculo que dissuada os clientes de mudar de fornecedores e que conduza ao 
congelamento das acções de mercado favorecendo os fornecedores em questão.

Alteração 570
Robert Goebbels

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 15
Directiva 2003/54/CE
Anexo A – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-A) Tenham acesso a um serviço 
imparcial de aconselhamento que forneça 
dados a título gratuito e individual, sobre 
as medidas de eficiência energética e 
sobre o fornecedor e as opções de 
pagamento mais adequadas que melhor se 
adaptem às suas necessidades. 

Or. en

Alteração 571
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Não obstante o disposto no primeiro e 
segundo parágrafos do presente número, 
as disposições do novo artigo 7-A 
aplicam-se a partir do dia em que a 
presente Directiva entra em vigor.
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Or. en

Justificação

Não obstante o disposto no primeiro e segundo parágrafos do presente número, as 
disposições do novo artigo 7-A aplicam-se a partir do dia em que a presente Directiva entra 
em vigor.

Alteração 572
Giles Chichester

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros deverão 
revogar quaisquer leis, regulamentos ou 
disposições administrativas que impeçam 
qualquer companhia de gás natural, 
autoridade reguladora ou outra 
autoridade de cumprir os seus deveres ou 
exercer as suas competências ou 
obrigações ao abrigo da presente 
directiva.

Or. en

Justificação

As autoridades reguladoras nacionais podem ver-se impedidas de exercer as suas 
competências legítimas ou obrigações no âmbito da presente Directiva, devido à legislação 
nacional. As tarifas reguladas a um nível artificialmente baixo, consagradas geralmente no 
direito nacional, podem impedir que as autoridades reguladoras nacionais velem por que não 
existam subvenções cruzadas, e a legislação nacional, por outro lado, pode impedir a 
adopção de medidas específicas como, por exemplo, a venda da capacidade de gás em certos 
Estados-Membros. A aplicação implica igualmente a remoção de tais obstáculos para uma 
concorrência efectiva.  
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Alteração 573
Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Sempre que uma entidade controlada 
publicamente participe directa ou 
indirectamente na aquisição de partes de 
uma empresa verticalmente integrada, o 
preço relativo a tal transacção deve ser 
comunicado à Comissão. Essa 
comunicação deve incluir uma 
certificação do valor dos activos emitida 
por uma empresa internacional de 
auditoria. A Comissão utilizará esses 
dados somente para controlar a ajuda 
pública.

Or. en

Justificação

É fundamental garantir a igualdade de tratamento entre as empresas públicas e as privadas.

Alteração 574
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão informará anualmente o 
Parlamento Europeu e o Conselho sobre 
a aplicação formal e prática da presente 
Directiva em cada Estado-Membro.”

Or. en
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Justificação

Esta medida deve assegurar uma aplicação eficaz das disposições previstas na directiva.

Alteração 575
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Com base em consultas e debates 
públicos com as autoridades competentes, 
após a recepção de um parecer da 
Agência de Cooperação dos Reguladores 
da Energia e seis anos depois da entrada 
em vigor da presente Directiva, a 
Comissão informará o Parlamento 
Europeu e o Conselho sobre a 
conveniência de manter ou modificar a 
presente Directiva. Serão avaliadas as 
diferentes possibilidades de 
reestruturação das empresas de 
electricidade contempladas nos artigos 8.º, 
alínea a) a d), e 10.º, alínea b) da 
Directiva 2003/54/CE, em particular no 
que respeita à eficácia do seu impacto no 
acesso às redes e relativamente aos 
investimentos necessários.

Or. en

Justificação

Esta medida deve assegurar uma aplicação eficaz das disposições previstas na directiva.
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