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Alteração 275
Alyn Smith

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/55/CE
Artigo 10 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

“2-A. As informações comercialmente 
sensíveis devem ser determinadas 
recorrendo a critérios objectivos e 
transparentes."

Or. en

Justificação

A transparência no mercado interno do gás é benéfica quando serve o objectivo de apoiar um 
mercado operacional. Quaisquer requisitos adicionais de partilha de dados deveriam 
respeitar a confidencialidade das informações comercialmente sensíveis e não infringir o 
direito da concorrência.

Alteração 276
Mary Honeyball

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9-A (novo)
Directiva 2003/55/CE
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(9-A) O n.º 1 do artigo 12.º passa a ter a 
seguinte redacção:
"1. O operador da rede de distribuição é 
responsável por assegurar a capacidade 
da rede, a longo prazo, para atender 
pedidos razoáveis de distribuição de gás, 
explorar, manter e desenvolver, em 
condições economicamente viáveis, uma 
rede de distribuição segura, fiável e 
eficaz na área em que opera, no devido 
respeito pelo meio ambiente e pela 
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promoção da eficiência energética.”

Or. en

Justificação

A fim de satisfazer os critérios supramencionados, o operador da rede de distribuição deve 
ter responsabilidades idênticas às do operador da rede de transporte.

Alteração 277
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9-A (novo)
Directiva 2003/55/CE
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(9-A) O n.º 1 do artigo 12.º passa a ter a 
seguinte redacção:
"1. O operador da rede de distribuição é 
responsável por assegurar a capacidade 
da rede, a longo prazo, para atender 
pedidos razoáveis de distribuição de gás, 
explorar, manter e desenvolver, em 
condições economicamente viáveis, uma 
rede de distribuição segura, fiável e 
eficaz na área em que opera, no devido 
respeito pelo meio ambiente e pela 
promoção da eficiência energética.”

Or. en

(Alteração do actual n.º 1 do artigo 12.º da Directiva 2003/55/CE)

Justificação

A fim de satisfazer os critérios supramencionados, o operador da rede de distribuição deve 
ter responsabilidades idênticas às do operador da rede de transporte.
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Alteração 278
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9-B (novo)
Directiva 2003/55/CE
Artigo 12 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-B) Ao artigo 12.º é aditado o seguinte 
número:
"5-A. Devem ser adoptadas medidas 
adequadas para assegurar que o pessoal e 
a direcção dos operadores de sistemas de 
distribuição não tenham quaisquer 
interesses pessoais no aumento do 
consumo de energia."

Or. en

(Aditamento de um novo n.º após o n.º 5 do artigo 12.º da Directiva 2003/55/CE)

Justificação

O pessoal dos operadores das redes de distribuição deve estar interessado na eficiência 
energética e não ser recompensado por eventuais aumentos dos níveis de consumo na sua 
zona de distribuição.

Alteração 279
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10 – alínea b-A) (novo)
Directiva 2003/55/CE
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

b-A) No n.º 2, o segundo parágrafo passa 
a ter a seguinte redacção:
"Os Estados-Membros podem decidir 
não aplicar os n.ºs 1 a 3 a empresas de 
gás natural integradas que abasteçam 
menos de 100000 clientes ligados à 
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rede."

Or. en

(Alteração do actual n.º 2, segundo parágrafo, do artigo 13.º da Directiva 2003/55/CE)

Justificação

O critério mínimo tem sido aplicável à cláusula na íntegra e assim deve continuar a 
acontecer. A redacção do texto deve torná-lo claro, incluindo explicitamente novos números.

Alteração 280
Mary Honeyball

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10 – alínea c)
Directiva 2003/55/CE
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

As entidades reguladoras nacionais devem fiscalizar o cumprimento das disposições em 
matéria de separação aplicáveis aos operadores das redes de distribuição, a fim de garantir 
a independência destes operadores.
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Alteração 281
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10 – alínea c)
Directiva 2003/55/CE
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

Do ponto de vista da relação custo/eficácia, afigura-se excessivo exigir a criação de marcas 
separadas para a rede e a distribuição.

Alteração 282
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10 – alínea c)
Directiva 2003/55/CE
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode adoptar orientações 
para assegurar o cumprimento cabal e 
efectivo do n.º 2 por parte do operador da 
rede de distribuição, no que respeita à 
independência total deste, à ausência de 

Suprimido
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comportamento discriminatório e à 
proibição de as actividades de 
fornecimento da empresa verticalmente 
integrada tirarem vantagens indevidas da 
sua integração vertical. Essas orientações, 
que têm por objectivo alterar elementos 
não essenciais da presente directiva, 
complementando-a, devem ser adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 30.º.”.

Or. en

Justificação

Enquanto disposições fulcrais da liberalização dos mercados da energia, as regras de 
separação não podem ser alvo de modificação através de orientações, na medida em que as 
competências da Comissão para adoptar tais orientações lhe permitiriam interferir no direito 
das sociedades

Alteração 283
Christian Ehler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10 – alínea c)
Directiva 2003/55/CE
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode adoptar orientações 
para assegurar o cumprimento cabal e 
efectivo do n.º 2 por parte do operador da 
rede de distribuição, no que respeita à 
independência total deste, à ausência de 
comportamento discriminatório e à 
proibição de as actividades de 
fornecimento da empresa verticalmente 
integrada tirarem vantagens indevidas da 
sua integração vertical. Essas orientações, 
que têm por objectivo alterar elementos 
não essenciais da presente directiva, 
complementando-a, devem ser adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 

Suprimido
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regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 30.º.”.

Or. de

Justificação

Pretende-se garantir que as orientações sejam adoptadas no quadro do processo ordinário 
pelo Parlamento e pelo Conselho. A transferência de poderes para a Comissão deve manter-
se limitada a eventuais modificações.

Alteração 284
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10 – alínea c)
Directiva 2003/55/CE
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode adoptar orientações 
para assegurar o cumprimento cabal e 
efectivo do n.º 2 por parte do operador da 
rede de distribuição, no que respeita à 
independência total deste, à ausência de 
comportamento discriminatório e à 
proibição de as actividades de 
fornecimento da empresa verticalmente 
integrada tirarem vantagens indevidas da
sua integração vertical. 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 30.º.”.

Suprimido

Or. de

Justificação

O procedimento de comitologia proposto procura restringir a influência do Parlamento 
Europeu, subtraindo ao processo legislativo democrático decisões essenciais relativas à 
configuração do mercado interno da energia. Uma vez que os resultados de um procedimento 
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de comitologia podem ter amplas consequências e que estas orientações cruciais afectam o 
conteúdo das disposições sobre separação a respeitar pelos operadores das redes de 
transporte, o procedimento de comitologia deve ser rejeitado por princípio.

Alteração 285
Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10 – alínea c)
Directiva 2003/55/CE
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode adoptar orientações 
para assegurar o cumprimento cabal e 
efectivo do n.º 2 por parte do operador da
rede de distribuição, no que respeita à 
independência total deste, à ausência de 
comportamento discriminatório e à 
proibição de as actividades de 
fornecimento da empresa verticalmente 
integrada tirarem vantagens indevidas da 
sua integração vertical. 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 30.º.”

Suprimido

Or. de

Justificação

Uma atribuição de competências tão vasta à Comissão relativamente aos operadores de 
sistemas de distribuição mediante a introdução do procedimento de regulamentação com 
controlo não é democrática, pelo que deve ser rejeitada.



AM\715225PT.doc 11/110 PE404.544v01-00

PT

Alteração 286
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10 – alínea c-A) (nova)
Directiva 2003/55/CE
Artigo 13 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

c-A) É aditado o n.º 4-A, com a seguinte 
redacção:

4-A.  Os Estados-Membros podem decidir 
não aplicar os n.ºs 1 a 3 a empresas de 
gás natural integradas que abasteçam 
menos de 100 000 clientes ligados à rede 
ou a redes isoladas."

Or. de

Justificação

No passado, a regra "de minimis" aplicava-se à integralidade do artigo, figurando por isso 
no último número.

Alteração 287
Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10 – alínea c-A) (nova)
Directiva 2003/55/CE
Artigo 13 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

c-A) É aditado o n.º 4-A, com a seguinte 
redacção:

4-A. Os Estados-Membros podem decidir 
não aplicar os n.ºs 1 e 2 a empresas de gás 
natural integradas que abasteçam menos 
de 100 000 clientes ligados à rede ou a 
redes isoladas."

Or. de
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Justificação

Os Estados-Membros devem poder excluir do âmbito da presente directiva as redes de 
distribuição de menor dimensão.

Alteração 288
Teresa Riera Madurell

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11
Directiva 2003/55/CE
Artigo 15

Texto da Comissão Alteração

O disposto na presente directiva não 
impede a actividade de um operador de 
rede combinada de transporte, GNL, 
armazenamento e distribuição, desde que 
este cumpra, em relação a cada uma das 
suas actividades, as disposições aplicáveis 
dos artigos 7.º e 9.º-A e do n.º 1 do artigo 
13.º.”.

“O disposto na presente directiva promove, 
como a solução mais eficiente para 
assegurar o acesso efectivo de terceiros, a 
actividade de um operador de rede 
combinada de transporte, GNL, 
armazenamento e distribuição, desde que 
este cumpra, em relação a cada uma das 
suas actividades, as disposições aplicáveis 
dos artigos 7.º e 9.º-A e do n.º 1 do 
artigo 13.º.” Em cada Estado-Membro é 
estabelecido um operador de rede 
combinada de transporte, GNL e 
armazenamento.

Or. en

Alteração 289
Anne Laperrouze

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11
Directiva 2003/55/CE
Artigo 15

Texto da Comissão Alteração

O disposto na presente directiva não 
impede a actividade de um operador de 
rede combinada de transporte, GNL, 
armazenamento e distribuição, desde que 

“O disposto na presente directiva não 
impede a actividade de um operador de 
rede combinada de transporte, GNL, 
armazenamento e distribuição, desde que 
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este cumpra, em relação a cada uma das 
suas actividades, as disposições aplicáveis 
dos artigos 7.º e 9.º-A e do n.º 1 do 
artigo 13.º.”.

este cumpra, em relação a cada uma das 
suas actividades, as disposições aplicáveis 
dos artigos 7.º, 9.º-A, 9.º-B e do n.º 1 do 
artigo 13.º.”

Or. en

Justificação

A modificação do artigo 15.º tem em conta o facto de os requisitos de separação aplicáveis 
aos operadores das redes de transporte estarem agora definidos nos artigos 9.º a 9.º-B.

Alteração 290
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11-A (novo)
Directiva 2003/55/CE
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(11-A) O n.º 1 do artigo 18.º passa a ter a 
seguinte redacção:
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"1. Os Estados-Membros devem 
garantir a aplicação de um sistema de 
acesso regulado de terceiros às redes de 
transporte e distribuição, às instalações 
de GNL, de armazenagem e de 
tratamento de gás baseado em tarifas 
publicadas aplicáveis a todos os clientes 
elegíveis, incluindo as empresas de 
fornecimento, e aplicadas 
objectivamente e sem discriminação 
entre os utilizadores da rede. Os 
Estados-Membros devem assegurar que 
essas tarifas, ou as metodologias em que 
se baseia o respectivo cálculo, sejam 
aprovadas pela entidade reguladora 
referida no n.º 1 do artigo 25.º antes de 
entrarem em vigor, bem como a 
publicação dessas tarifas - e das 
metodologias, no caso de apenas serem 
aprovadas metodologias - antes da 
respectiva entrada em vigor.

Or. en

(Alteração do n.º 1 do artigo 18.º da Directiva 2003/55/CE)

Justificação

O acesso às instalações de armazenagem e de conversão da qualidade do gás são questões 
importantes em alguns Estados-Membros. A disponibilidade de capacidades de conversão da 
qualidade é crucial para o desenvolvimento dos mercados grossistas líquidos, a nível 
nacional e regional. Por conseguinte, o acesso de terceiros à armazenagem e à conversão da 
qualidade do gás é regulado para assegurar um acesso não discriminatório à flexibilidade e 
aos serviços de conversão da qualidade do gás. 

Alteração 291
Giles Chichester

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11-A (novo)
Directiva 2003/55/CE
Artigo 18 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

(11-A) O nº 1 do artigo 18º passa a ter a 
seguinte redacção:
"1. Os Estados-Membros devem 
garantir a aplicação de um sistema de 
acesso de terceiros às redes de 
transporte e distribuição, incluindo às 
instalações de armazenamento na rede e a 
outros serviços auxiliares, e às instalações 
de GNL baseado em tarifas publicadas 
aplicáveis a todos os clientes elegíveis, 
incluindo as empresas de fornecimento, 
e aplicadas objectivamente e sem 
discriminação entre os utilizadores da 
rede. Os Estados-Membros devem 
assegurar que essas tarifas, ou as 
metodologias em que se baseia o 
respectivo cálculo, sejam aprovadas pela 
entidade reguladora referida no n.º 1 do 
artigo 25.º antes de entrarem em vigor, 
bem como a publicação dessas tarifas - e 
das metodologias, no caso de apenas 
serem aprovadas metodologias - antes da 
respectiva entrada em vigor.

Or. en

Justificação

A presente alteração delega a tarefa proporcionar acesso às instalações de armazenamento 
na rede e a outros serviços auxiliares aos operadores de redes de transporte e distribuição 
em vez dos operadores de sistemas de armazenamento, tal como actualmente formulado no 
artigo 19.º. Tal como no caso do equilíbrio e da conversão da qualidade, a disposição 
relativa à flexibilidade em 24 horas através do armazenamento na rede, etc., faz parte do 
papel fulcral dos operadores das redes de transporte e deveria ser tratada como parte do 
transporte (ou seja, estar sujeita ao regime de acesso regulado de terceiros, se não estiver 
isenta), e não ser um dos papéis dos operadores de sistemas de armazenamento.
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Alteração 292
Toine Manders

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11-B (novo)
Directiva 2003/55/CE
Artigo 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-B) É aditado o seguinte artigo:
“Artigo 18.º-A
1. Para a organização do acesso às 
instalações de GNL, no caso de estas 
instalações serem geridas por operadores 
de infra-estruturas independentes sujeitos 
às regras de separação da propriedade, 
em conformidade com o n.º 1 do artigo 
7.º, que proporcionam um acesso aberto, 
os Estados-Membros podem igualmente 
decidir adoptar o sistema previsto no n.º 2. 
Esse sistema deve funcionar de acordo 
com critérios objectivos, transparentes e 
não-discriminatórios.
2. Em caso de acesso negociado, os 
Estados-Membros adoptam as medidas 
necessárias relativamente às empresas de 
gás natural e aos clientes elegíveis dentro 
ou fora do território coberto pelo sistema 
interligado, de modo a poder negociar o 
acesso às instalações de GNL. Na 
negociação do acesso às instalações de 
GNL, as partes são obrigadas a agir de 
boa fé.

Or. en

Justificação

Dado o número significativo de instalações de GNL em construção, estão claramente a surgir 
condições de concorrência idênticas. A opção de acesso negociado deve estar disponível, em 
particular para as empresas com separação da propriedade, dado não existir, claramente, 
qualquer conflito de interesses nesse caso. O regulamento pode, pois, em princípio, ser 
menos rigoroso.
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Alteração 293
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11-B (novo)
Directiva 2003/55/CE
Artigo 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-B) É aditado o seguinte artigo:
“Artigo 18.º-A
1. Para a organização do acesso às 
instalações de GNL, no caso de estas 
instalações serem geridas por operadores 
de infra-estruturas independentes sujeitos 
às regras de separação da propriedade, 
em conformidade com o n.º 1 do artigo 
7.º, que proporcionam um acesso aberto, 
os Estados-Membros podem igualmente 
decidir adoptar o sistema previsto no n.º 2. 
Esse sistema deve funcionar de acordo 
com critérios objectivos, transparentes e 
não discriminatórios.
2. Em caso de acesso negociado, os 
Estados-Membros adoptam as medidas 
necessárias relativamente às empresas de 
gás natural e aos clientes elegíveis dentro 
ou fora do território coberto pelo sistema 
interligado, de modo a poder negociar o 
acesso às instalações de GNL. Na 
negociação do acesso às instalações de 
GNL, as partes são obrigadas a agir de 
boa fé.

Or. en

Justificação

Dado o número significativo de instalações de GNL em construção, estão claramente a surgir 
condições de concorrência idênticas. Actualmente, os financiamentos em instalações de GNL 
são em muitos casos feitos em derrogação do artigo 22.º. Com a opção de acesso negociado, 
o investimento pode ser promovido ainda mais ao abrigo de um regime regulamentar 
aceitável (para os investidores). A opção de acesso negociado deve estar disponível, em 
particular, para as empresas com separação de propriedade.
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Alteração 294
Teresa Riera Madurell

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11-C (novo)
Directiva 2003/55/CE
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1-C) O nº 1 do artigo 19.º passa a ter a 
seguinte redacção:
"1. Para efeitos de organização do acesso 
às instalações de armazenamento e ao 
armazenamento na rede, quando tal seja 
técnica e/ou economicamente necessário 
para permitir um acesso eficiente à rede 
com vista ao abastecimento dos clientes, 
bem como para a organização do acesso 
aos serviços auxiliares, os Estados-
Membros devem adoptar os sistemas 
previstos no n.º 3 [...]. Esses sistemas 
devem funcionar de acordo com critérios 
objectivos, transparentes e não-
discriminatórios."

Or. en

(Aditamento de novos elementos ao n.º 1 do artigo 19.º da Directiva 2003/55/CE, incluindo 
parte da redacção da proposta da Comissão)

Alteração 295
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11-C (novo)
Directiva 2003/55/CE
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(11-C) O n.º 1 do artigo 19.º passa a ter a 
seguinte redacção:
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"1. Para efeitos de organização do acesso 
às instalações de armazenamento e ao 
armazenamento na rede, quando tal seja 
técnica e/ou economicamente necessário 
para permitir um acesso eficiente à rede 
com vista ao abastecimento dos clientes, 
bem como para a organização do acesso 
aos serviços auxiliares, os Estados-
Membros recorrem ao processo de 
acesso regulamentado referido no n.º 4.
Caso essa organização seja estabelecida 
encontrada através de um operador de 
infra-estrutura independente sujeito às 
regras de separação da propriedade, em 
conformidade com o n.º 1 do artigo 7.º, 
que ofereça um acesso aberto, os 
Estados-Membros podem optar por um 
ou ambos os sistemas previstos nos n.ºs 3  
e 4.  Esses sistemas devem funcionar de 
acordo com critérios objectivos, 
transparentes e não-discriminatórios.

Or. en

Justificação

A escolha para o acesso negociado deveria estar disponível, em particular, para as empresas 
com separação da propriedade, dado que nesse caso não há, claramente, conflito de 
interesses entre, por exemplo, produção/abastecimento, por um lado, e transmissão, por
outro. O regulamento pode, pois, em princípio, ser menos rigoroso, ou seja, ex-post em vez de 
ex-ante.

Alteração 296
Toine Manders

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11-C (novo)
Directiva 2003/55/CE
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(11-C) O n.º 1 do artigo 19.º passa a ter a 
seguinte redacção: 
"1. Para efeitos de organização do acesso 
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às instalações de armazenamento e ao 
armazenamento na rede, quando tal seja 
técnica e/ou economicamente necessário 
para permitir um acesso eficiente à rede 
com vista ao abastecimento dos clientes, 
bem como para a organização do acesso 
aos serviços auxiliares, os Estados-
Membros recorrem ao processo de 
acesso regulamentado referido no n.º 4.
Caso essa organização seja estabelecida 
através de um operador de infra-estrutura 
independente sujeito às regras de 
separação da propriedade, em 
conformidade com o n.º 1 do artigo 7.º, 
que ofereça um acesso aberto, os 
Estados-Membros podem optar por um 
ou ambos os sistemas previstos nos n.ºs 3  
e 4. Esses sistemas devem funcionar de 
acordo com critérios objectivos, 
transparentes e não-discriminatórios."

Or. en

Justificação

A escolha para o acesso negociado deveria estar disponível, em particular, para as empresas 
com separação da propriedade, dado que nesse caso não há, claramente, conflito de 
interesses entre, por exemplo, produção/abastecimento, por um lado, e transmissão, por 
outro. O regulamento pode, pois, em princípio, ser menos rigoroso, ou seja, ex-post em vez de 
ex-ante.

Alteração 297
Giles Chichester

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11-C (novo)
Directiva 2003/55/CE
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(11-C) O n.º 1 do artigo 19.º passa a ter a 
seguinte redacção:
"1. Para efeitos de organização do acesso 
às instalações de armazenamento [...], 
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quando tal seja técnica e/ou 
economicamente necessário para 
permitir um acesso eficiente à rede com 
vista ao abastecimento dos clientes [...], 
os Estados-Membros podem optar por 
um ou ambos os sistemas previstos nos 
n.ºs 3 e 4. Esses sistemas devem 
funcionar de acordo com critérios 
objectivos, transparentes e não-
discriminatórios.

Or. en

Artigo 1.º, n.º 11-C novo, que altera o artigo 19.º, nº 1 (Directiva 2003/55/CE) aditado à 
proposta da Comissão como indicado 

Justificação

A alteração suprime a opção actualmente ao dispor dos Estados-Membros entre acesso 
regulado e negociado de terceiros, no que respeita aos serviços auxiliares, incluindo a 
armazenagem de rede.  Tal como no caso do equilíbrio e da conversão da qualidade, a 
disposição relativa à flexibilidade em 24 horas através do armazenamento na rede, etc., faz 
parte do papel fulcral dos operadores das redes de transporte e deveria ser tratada como 
parte do transporte (ou seja, estar sujeita ao regime de acesso regulado de terceiros, se não 
estiver isenta), e não ser um dos papéis dos operadores de sistemas de armazenamento.

Alteração 298
Hannes Swoboda

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11-C (novo)
Directiva 2003/55/CE
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(11-C) O n.º 1 do artigo 19.º passa a ter a 
seguinte redacção:
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"1. Para efeitos de organização do acesso 
às instalações de armazenamento e ao 
armazenamento na rede, quando tal seja 
técnica e/ou economicamente necessário 
para permitir um acesso eficiente à rede 
com vista ao abastecimento dos clientes, 
bem como para a organização do acesso 
aos serviços auxiliares, os Estados-
Membros podem optar por um ou 
ambos os sistemas previstos nos n.ºs 3 e 
4. Estes sistemas devem funcionar de 
acordo com critérios objectivos, 
transparentes e não discriminatórios. As 
entidades reguladoras nacionais devem 
zelar pelo cumprimento destes critérios."

Or. en

Justificação

Os reguladores nacionais devem certificar-se de que o acesso à armazenagem é garantido ao 
abrigo de certos regulamentos transparentes respeitados pelas ERN.

Alteração 299
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/55/CE
Artigo 19 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

“Os Estados-Membros definirão e 
publicarão os critérios para determinar se o 
acesso às instalações de armazenamento e 
ao armazenamento na rede é técnica e/ou 
economicamente necessário para permitir 
um acesso eficiente à rede com vista ao 
abastecimento dos clientes. Os Estados-
Membros divulgarão ou exigirão que os 
operadores das redes de armazenamento e 
de transporte divulguem as instalações de 
armazenamento, as partes de tais 
instalações ou o armazenamento na rede 

Suprimido
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que são oferecidos no âmbito dos diversos 
procedimentos a que se referem os n.os 3 e 
4.”

Or. en

Justificação

A decisão sobre se o acesso à armazenagem é técnica e/ou economicamente necessário de 
modo a proporcionar um acesso eficiente ao sistema para abastecimento dos clientes deve ser 
tomada em função de cada caso. Por conseguinte, é tecnicamente difícil, se não mesmo 
impraticável, determinar uma separação geral da capacidade global em função da 
necessidade, ou não, para o abastecimento de clientes. A dificuldade desta tarefa está 
também patente no facto de a questão ter sido discutida no fórum da Madrid por todos os 
participantes do mercado e de não ter sido possível chegar a acordo. 

Alteração 300
Teresa Riera Madurell

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/55/CE
Artigo 19 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

“Os Estados-Membros definirão e 
publicarão os critérios para determinar se o 
acesso às instalações de armazenamento e 
ao armazenamento na rede é técnica e/ou 
economicamente necessário para permitir 
um acesso eficiente à rede com vista ao 
abastecimento dos clientes. Os Estados-
Membros divulgarão ou exigirão que os 
operadores das redes de armazenamento e 
de transporte divulguem as instalações de 
armazenamento, as partes de tais 
instalações ou o armazenamento na rede 
que são oferecidos no âmbito dos diversos 
procedimentos a que se referem os n.os 3 e 
4.”

“Os Estados-Membros definirão e
publicarão os critérios para determinar se o 
acesso às instalações de armazenamento e 
ao armazenamento na rede é técnica e/ou 
economicamente necessário para permitir 
um acesso eficiente à rede com vista ao 
abastecimento dos clientes.”

Or. en
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Alteração 301
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/55/CE
Artigo 19 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

“Os Estados-Membros definirão e 
publicarão os critérios para determinar se o 
acesso às instalações de armazenamento e 
ao armazenamento na rede é técnica e/ou 
economicamente necessário para permitir 
um acesso eficiente à rede com vista ao 
abastecimento dos clientes. Os Estados-
Membros divulgarão ou exigirão que os 
operadores das redes de armazenamento e 
de transporte divulguem as instalações de 
armazenamento, as partes de tais 
instalações ou o armazenamento na rede 
que são oferecidos no âmbito dos diversos 
procedimentos a que se referem os n.os 3 e 
4.”

“As entidades reguladoras nacionais
definirão e publicarão os critérios para 
determinar se o acesso às instalações de 
armazenamento e ao armazenamento na 
rede é técnica e/ou economicamente 
necessário para permitir um acesso 
eficiente à rede com vista ao abastecimento 
dos clientes. Os Estados-Membros 
divulgarão ou exigirão que os operadores 
das redes de armazenamento e de 
transporte divulguem as instalações de 
armazenamento, as partes de tais 
instalações ou o armazenamento na rede 
que são oferecidos.”

Or. en

Justificação

Uma vez que o armazenamento de gás continua a estar nas mãos de um número restrito de 
operadores históricos, o acesso negociado não deve conduzir a um acesso competitivo ao 
armazenamento. Deve, por isso, ser dada preferência ao acesso regulamentado. Compete às 
entidades reguladoras nacionais definir e publicar os critérios.

Alteração 302
Giles Chichester

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/55/CE
Artigo 19 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

“Os Estados-Membros definirão e “As entidades reguladoras nacionais
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publicarão os critérios para determinar se o 
acesso às instalações de armazenamento e 
ao armazenamento na rede é técnica e/ou 
economicamente necessário para permitir 
um acesso eficiente à rede com vista ao 
abastecimento dos clientes. Os Estados-
Membros divulgarão ou exigirão que os 
operadores das redes de armazenamento e 
de transporte divulguem as instalações de 
armazenamento, as partes de tais 
instalações ou o armazenamento na rede
que são oferecidos no âmbito dos diversos 
procedimentos a que se referem os n.os 3 e 
4.”

definirão e publicarão os critérios para 
determinar se o acesso às instalações de 
armazenamento é técnica e/ou 
economicamente necessário para permitir 
um acesso eficiente à rede com vista ao 
abastecimento dos clientes. As entidades 
reguladoras nacionais divulgarão ou 
exigirão que os operadores das redes de 
armazenamento divulguem as instalações 
de armazenamento ou as partes de tais 
instalações que são oferecidos no âmbito 
dos diversos procedimentos a que se 
referem os n.os 3 e 4.”

Or. en

(Modificação do ponto 12 do artigo 1.º da proposta da Comissão)

Justificação

Embora a escolha entre RTPA e NTPA no que diz respeito ao armazenamento continue a 
pertencer aos Estados-Membros, a entidade reguladora nacional deve ser a instância 
competente para decidir sobre as medidas detalhadas, nomeadamente a definição e 
publicação dos critérios em matéria de derrogações e transparência, no âmbito de um 
quadro regulamentar europeu estabelecido pela Agência.

Alteração 303
Teresa Riera Madurell

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12-A (novo)
Directiva 2003/55/CE
Artigo 19 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(12-A) No artigo 19, é suprimido o nº 3.

Or. en



PE404.544v01-00 26/110 AM\715225PT.doc

PT

Alteração 304
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12-A (novo)
Directiva 2003/55/CE
Artigo 19 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(12-A) No artigo 19, é suprimido o nº 3.

Or. en

(Supressão do n.º 3 do Artigo 19.º da Directiva 2003/55/CE)

Alteração 305
Giles Chichester

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12-A (novo)
Directiva 2003/55/CE
Artigo 19 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(12-A) No artigo 19, o nº 3 passa a ter a 
seguinte redacção:
3. Em caso de acesso negociado, os 
Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para que as 
empresas de gás natural e os clientes 
elegíveis, dentro ou fora do território 
abrangido pela rede interligada, possam 
negociar o acesso ao armazenamento 
[...], quando tal seja técnica e/ou 
economicamente necessário para 
permitir um acesso eficiente à rede [...].
Na negociação do acesso ao 
armazenamento [...], as partes devem 
agir de boa fé.
Os contratos de acesso ao 
armazenamento [...] devem ser 
negociados com o operador do sistema 
de armazenamento [...] em causa. Os 
Estados-Membros devem exigir que os 
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operadores do sistema de 
armazenamento [...] publiquem as suas 
principais condições comerciais de 
utilização do armazenamento [...] 
durante o primeiro semestre 
subsequente à execução da presente 
directiva, e anualmente nos anos 
seguintes.
A definição destas condições terá em 
consideração as opiniões dos utilizadores 
da rede, que podem, individual ou 
colectivamente, propor alterações."

Or. en

(Artigo 1, Ponto 12 (c) (novo) que altera o n.º 3 do Artigo 19.º (Directiva 2003/55/CE) 
aditado à proposta da Comissão)

Justificação

A alteração anula a possibilidade de escolha de que os Estados-Membros actualmente 
dispõem de um acesso negociado de terceiros aos serviços auxiliares, incluindo o 
armazenamento na rede. À semelhança do que acontece com a equilibração e a conversão de 
qualidade, a oferta de flexibilidade de armazenamento na rede numa base diária deve ser 
encarada como uma das principais funções dos operadores das redes de transporte e como 
parte do transporte (ou seja, sujeita ao acesso regulamentado de terceiros, salvo em caso de 
derrogação).

Alteração 306
Giles Chichester

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12-B (novo)
Directiva 2003/55/CE
Artigo 19 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

(12-B) No artigo 19, o nº 4 passa a ter a 
seguinte redacção:
4. Caso se opte por um regime de acesso 
regulado, os Estados-Membros devem 
tomar as medidas necessárias para 
conferir às empresas de gás natural e aos 
clientes elegíveis, dentro e fora do 
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território abrangido pela rede 
interligada, o direito de acesso ao 
armazenamento [...] com base nas tarifas 
e/ou noutras condições e obrigações 
publicadas para utilização desse mesmo 
armazenamento [...], quando tal seja 
técnica e/ou economicamente necessário 
para permitir um acesso eficiente à rede 
[...]. A fixação destas tarifas e outras 
condições e obrigações terá em 
consideração as opiniões dos utilizadores 
da rede, que podem, individual ou 
colectivamente, propor alterações. O 
direito de acesso dos clientes elegíveis 
pode ser concedido mediante a 
autorização para firmarem contratos de 
fornecimento com empresas de gás 
natural concorrentes que não o 
proprietário e/ou o operador da rede ou 
uma empresa coligada.

Or. en

(Artigo 1, Ponto 12 (b) (novo) que altera o n.º 4 do Artigo 19 (Directiva 2003/55/CE) aditado 
à proposta da Comissão)

Justificação

A alteração anula a possibilidade de escolha de que os Estados-Membros actualmente 
dispõem de um acesso negociado de terceiros aos serviços auxiliares, incluindo o 
armazenamento na rede. À semelhança do que acontece com a equilibração e a conversão de 
qualidade, a oferta de flexibilidade de armazenamento na rede numa base diária deve ser 
encarada como uma das principais funções dos operadores das redes de transporte e como 
parte do transporte (ou seja, sujeita ao acesso regulamentado de terceiros, salvo em caso de 
derrogação).

Alteração 307
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12-B (novo)
Directiva 2003/55/CE
Artigo 19 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

(12-B) No artigo 19, o nº 4 passa a ter a 
seguinte redacção:
4. As entidades reguladoras nacionais
devem tomar as medidas necessárias 
para conferir às empresas de gás natural 
e aos clientes elegíveis, dentro e fora do 
território abrangido pela rede 
interligada, o direito de acesso ao 
armazenamento, ao armazenamento na 
rede e a outros serviços auxiliares com 
base nas tarifas e/ou noutras condições e 
obrigações publicadas para utilização 
desse mesmo armazenamento ou 
armazenamento na rede, quando tal seja 
técnica e/ou economicamente necessário 
para permitir um acesso eficiente à rede, 
bem como para a organização do acesso 
a outros serviços auxiliares. O direito de 
acesso dos clientes elegíveis pode ser 
concedido mediante a autorização para 
firmarem contratos de fornecimento 
com empresas de gás natural 
concorrentes que não o proprietário e/ou 
o operador da rede ou uma empresa 
coligada.

Or. en

(Supressão do n.º 3 do Artigo 19.º da Directiva 2003/55/CE)

Justificação

Uma vez que o armazenamento de gás continua a estar nas mãos de um número restrito de 
operadores históricos, o acesso negociado não conduz a um acesso competitivo ao 
armazenamento. O acesso regulamentado deve, por isso, ser a única opção. Assim sendo, 
compete às entidades reguladoras nacionais tomar as medidas necessárias.
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Alteração 308
Teresa Riera Madurell

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12-B (novo)
Directiva 2003/55/CE
Artigo 19 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

(12-B) No artigo 19, o nº 4 passa a ter a 
seguinte redacção:
"4. Quanto ao regime de acesso 
regulado, os Estados-Membros devem 
tomar as medidas necessárias para 
conferir às empresas de gás natural e aos 
clientes elegíveis, dentro e fora do 
território abrangido pela rede 
interligada, o direito de acesso ao 
armazenamento, ao armazenamento na 
rede e a outros serviços auxiliares com 
base nas tarifas e/ou noutras condições e 
obrigações publicadas para utilização 
desse mesmo armazenamento ou 
armazenamento na rede, quando tal seja 
técnica e/ou economicamente necessário 
para permitir um acesso eficiente à rede, 
bem como para a organização do acesso 
a outros serviços auxiliares. O direito de 
acesso dos clientes elegíveis pode ser 
concedido mediante a autorização para 
firmarem contratos de fornecimento 
com empresas de gás natural 
concorrentes que não o proprietário e/ou 
o operador da rede ou uma empresa 
coligada.

Or. en

(Altera a redacção do n.º 4 do Artigo 1.º da Directiva 2003/55/CE)
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Alteração 309
Teresa Riera Madurell

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13
Directiva 2003/55/CE
Artigo 22 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. As novas infra-estruturas importantes do 
sector do gás, ou seja, as interligações entre 
Estados-Membros e as instalações de GNL 
e de armazenamento, podem, apresentando 
pedido nesse sentido, beneficiar de 
derrogações, por um período limitado, ao 
disposto nos artigos 7.º, 18.º, 19.º e 20.º e 
nos n.os 4, 5 e 6 do artigo 24.º-C, mediante 
o cumprimento das seguintes condições:

1. As novas infra-estruturas importantes do 
sector do gás, ou seja, as interligações entre 
Estados-Membros e as instalações de GNL 
e de armazenamento, podem, apresentando 
pedido nesse sentido, beneficiar de 
derrogações, por um período limitado, ao 
disposto nos n.os 4, 5 e 6 do artigo 24.º-C, 
mediante o cumprimento das seguintes 
condições:

Or. en

Justificação

As derrogações aplicam-se sobretudo às infra-estruturas importantes e críticas 
(interligações, instalações de GNL e de armazenamento) que são precisamente as que 
requerem um funcionamento e uma gestão mais neutras. As tarifas têm repercussões directas 
sobre a viabilidade económica de um investimento, mas o mesmo não se pode dizer de outras 
derrogações. A derrogação aplicável ao acesso de terceiros não é relevante se o nível de 
utilização da infra-estrutura for suficiente e estável.

Alteração 310
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13
Directiva 2003/55/CE
Artigo 22 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. As novas infra-estruturas importantes do 
sector do gás, ou seja, as interligações 
entre Estados-Membros e as instalações de 
GNL e de armazenamento, podem, 
apresentando pedido nesse sentido, 

1. As novas infra-estruturas importantes do 
sector do gás como, por exemplo, as 
interligações entre Estados-Membros e as 
instalações de GNL e de armazenamento, 
podem, apresentando pedido nesse sentido, 
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beneficiar de derrogações, por um período 
limitado, ao disposto nos artigos 7.º, 18.º, 
19.º e 20.º e nos n.os 4, 5 e 6 do artigo 24.º-
C, mediante o cumprimento das seguintes 
condições:

beneficiar de derrogações, por um período 
definido, ao disposto nos artigos 7.º, 18.º, 
19.º e 20.º e nos n.os 4, 5 e 6 do artigo 24.º-
C, mediante o cumprimento das seguintes
condições:

Or. en

Justificação

O emprego da expressão "ou seja" implica uma lista limitativa, o que não parece ser nem a 
intenção nem a prática actual. O período de validade de uma derrogação deve ser conhecido 
na altura em que é tomada a decisão de investimento.

Alteração 311
Alyn Smith

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13
Directiva 2003/55/CE
Artigo 22 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. As novas infra-estruturas importantes do 
sector do gás, ou seja, as interligações entre 
Estados-Membros e as instalações de GNL 
e de armazenamento, podem, apresentando 
pedido nesse sentido, beneficiar de 
derrogações, por um período limitado, ao 
disposto nos artigos 7.º, 18.º, 19.º e 20.º e 
nos n.os 4, 5 e 6 do artigo 24.º-C, mediante 
o cumprimento das seguintes condições:

1. As novas infra-estruturas importantes do 
sector do gás, ou seja, as interligações entre 
Estados-Membros e as instalações de GNL 
e de armazenamento, podem, apresentando 
pedido nesse sentido, beneficiar de 
derrogações, por um período definido, ao 
disposto nos artigos 7.º, 18.º, 19.º e 20.º e 
nos n.os 4, 5 e 6 do artigo 24.º-C, mediante 
o cumprimento das seguintes condições:

Or. en

Justificação

O período de validade de uma derrogação deve ser conhecido na altura em que é tomada a 
decisão de investimento. Qualquer poder conferido às entidades reguladoras para alterar as 
condições aplicáveis na altura da decisão final de investimento para o novo projecto deve 
poder ser objecto de um procedimento claro e sólido de recurso. As decisões de aprovação 
dos planos não devem caducar nem ser alteradas automaticamente.
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Alteração 312
Toine Manders

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13
Directiva 2003/55/CE
Artigo 22 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. As novas infra-estruturas importantes do 
sector do gás, ou seja, as interligações entre 
Estados-Membros e as instalações de GNL 
e de armazenamento, podem, apresentando 
pedido nesse sentido, beneficiar de 
derrogações, por um período limitado, ao 
disposto nos artigos 7.º, 18.º, 19.º e 20.º e 
nos n.os 4, 5 e 6 do artigo 24.º-C, mediante 
o cumprimento das seguintes condições:

1. As novas infra-estruturas importantes do 
sector do gás, ou seja, as interligações entre 
Estados-Membros e as instalações de GNL 
e de armazenamento, podem, apresentando 
pedido nesse sentido, beneficiar de 
derrogações, por um período definido, ao 
disposto nos artigos 7.º, 18.º, 19.º e 20.º e 
nos n.os 4, 5 e 6 do artigo 24.º-C, mediante 
o cumprimento das seguintes condições:

Or. en

Justificação

O período de validade de uma derrogação deve ser conhecido na altura em que é tomada a 
decisão de investimento.

Alteração 313
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13
Directiva 2003/55/CE
Artigo 22 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O investimento deve promover a 
concorrência no fornecimento de gás e 
promover a segurança do fornecimento;

(a) O investimento deve promover a 
concorrência no fornecimento de gás e 
promover a segurança do fornecimento, 
através da diversificação das fontes de 
abastecimento de gás;

Or. ro
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Justificação

A segurança do abastecimento energético, especialmente de gás, é maior quando as fontes de 
aprovisionamento são diversificadas.

Alteração 314
Claude Turmes,  Rebecca Harms

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13
Directiva 2003/55/CE
Artigo 22 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A infra-estrutura deve ser propriedade 
de uma pessoa singular ou colectiva 
separada, pelo menos no plano jurídico,
dos operadores em cujas redes a referida 
infra-estrutura será construída;

(c) A infra-estrutura deve ser propriedade 
de uma pessoa singular ou colectiva 
separada dos operadores em cujas redes a 
referida infra-estrutura será construída;

Or. en

Justificação

Por uma questão de coerência com a separação total da propriedade, esta parte do texto 
deve ser suprimida.

Alteração 315
Teresa Riera Madurell

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13
Directiva 2003/55/CE
Artigo 22 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

"(c-A) A infra-estrutura deve ser 
explorada por uma pessoa colectiva 
independente dos operadores em cujas 
redes a referida infra-estrutura será 
construída;"
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Or. en

Justificação

As derrogações aplicam-se sobretudo às infra-estruturas importantes e críticas 
(interligações, instalações de GNL e de armazenamento) que são precisamente as que 
requerem um funcionamento e uma gestão mais neutras. As tarifas têm repercussões directas 
sobre a viabilidade económica de um investimento, mas o mesmo não se pode dizer de outras 
derrogações. A derrogação aplicável ao acesso de terceiros não é relevante se o nível de 
utilização da infra-estrutura for suficiente e estável.

Alteração 316
Teresa Riera Madurell

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13
Directiva 2003/55/CE
Artigo 22 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) A derrogação não prejudica a 
concorrência nem o bom funcionamento 
do mercado interno do gás ou o 
funcionamento eficiente do sistema 
regulado a que está ligada a infra-
estrutura.

(e) É garantida a atribuição da 
capacidade necessária ao acesso de 
terceiros.

Or. en

Justificação

As derrogações aplicam-se sobretudo às infra-estruturas importantes e críticas 
(interligações, instalações de GNL e de armazenamento) que são precisamente as que 
requerem um funcionamento e uma gestão mais neutras. As tarifas têm repercussões directas 
sobre a viabilidade económica de um investimento, mas o mesmo não se pode dizer de outras 
derrogações. A derrogação aplicável ao acesso de terceiros não é relevante se o nível de 
utilização da infra-estrutura for suficiente e estável.
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Alteração 317
Hannes Swoboda

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13
Directiva 2003/55/CE
Artigo 22 – n.º 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

"(e-A) O projecto deve ser de interesse 
europeu e atravessar pelo menos uma 
fronteira nacional no interior da União 
Europeia."

Or. de

Justificação

Os projectos de interesse europeu devem atravessar a fronteira entre pelo menos dois 
Estados-Membros.

Alteração 318
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13
Directiva 2003/55/CE
Artigo 22 – n.º 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

"(e-A) O projecto deve ser de interesse 
europeu e atravessar pelo menos uma 
fronteira nacional no interior da União 
Europeia."

Or. de

Justificação

A legislação em vigor prevê alguns instrumentos destinados a simplificar os investimentos 
(por exemplo, o artigo 22.º da Directiva 2003/55/CE). Mas o Regulamento 1775/2005 e a 
Directiva 2003/55/CE têm de ser alterados para que os reguladores possam criar os 
incentivos adequados ao investimento em novas infra-estruturas e garantir que os operadores 



AM\715225PT.doc 37/110 PE404.544v01-00

PT

da rede possam responder à procura de infra-estruturas pelo mercado.

Alteração 319
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – Ponto 13
Directiva 2003/55/CE
Artigo 22 – n.º 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

"(e-A) O investimento não é necessário 
para permitir o cumprimento de uma 
obrigação de uma entidade reguladora 
para o transporte de gás numa rede de 
transporte."

Or. en

Justificação

Se esta condição não for observada (por exemplo, se a capacidade de transporte proposta for 
necessária para manter a segurança do abastecimento futuro dos consumidores) um ou mais 
operadores da rede de transporte regulamentados deveriam ser responsáveis pelo 
investimento e ele deveria ser realizado de acordo com o regime regulamentar normal (ou 
seja, sem derrogação no que se refere ao acesso de terceiros). Deve prever-se esta 
verificação adicional para todos os novos investimentos em interligações, ou seja, novos 
gasodutos ou melhoramentos dos existentes.

Alteração 320
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – Ponto 13
Directiva 2003/55/CE
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1 aplica-se igualmente aos
aumentos significativos de capacidade nas 
infra-estruturas existentes e às alterações 
dessas infra-estruturas que permitam o 

2. O n.º 1 aplica-se igualmente a todos os 
aumentos significativos de capacidade nas 
infra-estruturas existentes e às alterações 
dessas infra-estruturas que permitam o 
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desenvolvimento de novas fontes de 
fornecimento de gás.

desenvolvimento de quantidades 
superiores e complementares.

Or. de

Justificação

Para que fique claro que não são só as novas fontes de fornecimento que devem observar a 
legislação da União Europeia relativa ao gás. Também os novos contratos de abastecimento 
o devem fazer, mesmo quando se trate de gás da mesma fonte ou país. É absolutamente vital 
para a segurança do abastecimento de gás.

Alteração 321
Erika Mann

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – Ponto 13
Directiva 2003/55/CE
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1 aplica-se igualmente aos 
aumentos significativos de capacidade nas 
infra-estruturas existentes e às alterações 
dessas infra-estruturas que permitam o 
desenvolvimento de novas fontes de 
fornecimento de gás.

2. O n.º 1 aplica-se igualmente aos 
aumentos significativos de capacidade nas 
infra-estruturas existentes e às alterações 
dessas infra-estruturas que tornem possível 
o fornecimento de quantidades adicionais 
de gás provenientes de fontes existentes 
ou permitam o desenvolvimento de novas 
fontes de fornecimento de gás.

Or. en

Alteração 322
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – Ponto 13
Directiva 2003/55/CE
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. A entidade reguladora referida no 3. A entidade reguladora referida no 
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capítulo VI-A pode decidir, caso a caso, 
sobre as derrogações referidas nos n.os

1 e 2. Se a infra-estrutura em questão 
estiver localizada no território de mais de 
um Estado-Membro, as funções atribuídas 
à entidade reguladora pelo presente artigo 
serão exercidas pela Agência.

capítulo VI-A pode decidir, caso a caso, 
sobre as derrogações referidas nos n.os

1 e 2. Se a infra-estrutura em questão 
estiver localizada no território de mais de 
um Estado-Membro, a decisão de 
derrogação será tomada pelas entidades 
reguladoras nacionais ou por outros 
órgãos competentes dos Estados-Membros 
em causa, após consulta recíproca, e 
aprovada pela Comissão, em 
conformidade com o procedimento 
estabelecido nos números 4 e 5.

Or. en

Justificação

Qualquer pedido de derrogação deve ser tratado primeiramente pelas entidades reguladoras, 
ou por qualquer órgão relevante dos Estados-Membros em causa, a fim de facilitar e 
simplificar a realização de novas grandes infra-estruturas e interligações da rede de gás, 
sendo seguidamente submetido à aprovação da Comissão, que, por força da sua missão de 
guardiã dos Tratados, é a melhor garante dos interesses europeus.

Alteração 323
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – Ponto 13
Directiva 2003/55/CE
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. A entidade reguladora referida no 
capítulo VI-A pode decidir, caso a caso, 
sobre as derrogações referidas nos n.os

1 e 2. Se a infra-estrutura em questão 
estiver localizada no território de mais de 
um Estado-Membro, as funções atribuídas 
à entidade reguladora pelo presente artigo 
serão exercidas pela Agência.

3. A entidade reguladora referida no 
capítulo VI-A pode decidir, caso a caso, 
sobre as derrogações referidas nos n.os

1 e 2. Se a infra-estrutura em questão 
estiver localizada no território de mais de 
um Estado-Membro, as funções atribuídas 
à entidade reguladora pelo presente artigo 
serão exercidas pela Agência. A decisão da 
Agência será precedida de uma consulta 
das entidades reguladoras relevantes e dos 
interessados.
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Or. de

Justificação

As entidades reguladoras e as empresas de gás devem ser consultadas pela Agência antes de 
ser tomada uma decisão. Os resultados de um procedimento "open season" devem servir de 
base à atribuição de capacidade a terceiros que mostrem incontestável interesse na 
capacidade oferecida no quadro do procedimento. Até agora, tal interesse ainda não foi 
manifestado, pelo que os investidores têm dificuldades em estabelecer planos fiáveis.

Alteração 324
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – Ponto 13
Directiva 2003/55/CE
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A derrogação pode abranger a totalidade 
ou parte da capacidade da nova infra-
estrutura ou da infra-estrutura existente 
com capacidade significativamente 
aumentada.

A derrogação pode abranger a totalidade 
ou apenas certas partes específicas da 
capacidade da nova infra-estrutura ou da 
infra-estrutura existente com capacidade 
significativamente aumentada.

Or. de

Justificação

As entidades reguladoras e as empresas de gás devem ser consultadas pela Agência antes de 
ser tomada uma decisão. Os resultados de um procedimento "open season" devem servir de 
base à atribuição de capacidade a terceiros que mostrem incontestável interesse na 
capacidade oferecida no quadro do procedimento. Até agora, tal interesse ainda não foi 
manifestado, pelo que os investidores têm dificuldades em estabelecer planos fiáveis.

Alteração 325
Toine Manders

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13
Directiva 2003/55/CE
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

Ao decidir conceder uma derrogação, há
que analisar, caso a caso, se é necessário 
impor condições no que se refere à duração 
da derrogação e ao acesso não 
discriminatório à infra-estrutura. Aquando 
do processo decisório sobre essas 
condições, dever-se-á ter em conta, 
nomeadamente, a capacidade adicional a 
construir ou a alteração da capacidade 
existente, o horizonte temporal do projecto 
e as circunstâncias nacionais.

Ao decidir conceder uma derrogação, há 
que analisar, caso a caso, se é necessário 
impor condições no que se refere à duração 
da derrogação e ao acesso não 
discriminatório à infra-estrutura. Aquando 
do processo decisório sobre essas 
condições, dever-se-á ter em conta, 
nomeadamente, a duração dos contratos, a 
capacidade adicional a construir ou a 
alteração da capacidade existente, o 
horizonte temporal do projecto e as 
circunstâncias nacionais.

Or. en

Justificação

A proposta de revisão do artigo 22.° aumenta a complexidade para as novas empresas de gás 
natural, o que pode dissuadir de eventuais investimentos. Um elevado nível de normas 
estabelecidas à partida não está em conformidade com a concessão de derrogações ao acesso 
regulamentado.

Alteração 326
Alyn Smith

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13
Directiva 2003/55/CE
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Ao decidir conceder uma derrogação, há 
que analisar, caso a caso, se é necessário 
impor condições no que se refere à duração 
da derrogação e ao acesso não 
discriminatório à infra-estrutura. Aquando 
do processo decisório sobre essas 
condições, dever-se-á ter em conta, 
nomeadamente, a capacidade adicional a 
construir ou a alteração da capacidade 
existente, o horizonte temporal do projecto 

Ao decidir conceder uma derrogação, há 
que analisar, caso a caso, se é necessário 
impor condições no que se refere à duração 
da derrogação e ao acesso não 
discriminatório à infra-estrutura. Aquando 
do processo decisório sobre essas 
condições, dever-se-á ter em conta, 
nomeadamente, a duração dos contratos, a 
capacidade adicional a construir ou a 
alteração da capacidade existente, o 
horizonte temporal do projecto e as 
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e as circunstâncias nacionais. circunstâncias nacionais.

Or. en

Justificação

A proposta de revisão do artigo 22.° aumenta a complexidade para as novas empresas de gás 
natural, o que pode dissuadir de eventuais investimentos. As intervenções a nível 
regulamentar devem ser mínimas, nomeadamente nos casos em que os projectos reforcem a 
concorrência e disponham de normas adequadas em matéria de "utilizar ou vender". Os 
poderes atribuídos às entidades reguladoras no sentido de poderem alterar as condições que 
se aplicavam na altura em que foi tomada a decisão final de investimento sobre o novo 
projecto devem ser objecto de um processo de recurso claro e sólido.

Alteração 327
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13
Directiva 2003/55/CE
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Ao decidir conceder uma derrogação, há 
que analisar, caso a caso, se é necessário 
impor condições no que se refere à duração 
da derrogação e ao acesso não 
discriminatório à infra-estrutura. Aquando 
do processo decisório sobre essas 
condições, dever-se-á ter em conta, 
nomeadamente, a capacidade adicional a 
construir ou a alteração da capacidade 
existente, o horizonte temporal do projecto 
e as circunstâncias nacionais.

Ao decidir conceder uma derrogação, há 
que analisar, caso a caso, se é necessário 
impor condições no que se refere à duração 
da derrogação e ao acesso não 
discriminatório à infra-estrutura. Aquando 
do processo decisório sobre essas 
condições, dever-se-á ter em conta, 
nomeadamente, a duração dos contratos, a 
capacidade adicional a construir ou a 
alteração da capacidade existente, o 
horizonte temporal do projecto e as 
circunstâncias nacionais.

Or. en

Justificação

A proposta de revisão do artigo 22.° aumenta a complexidade para as novas empresas de gás 
natural, o que pode dissuadir de eventuais investimentos.
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Alteração 328
Toine Manders

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13
Directiva 2003/55/CE
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Antes de conceder uma derrogação, a 
entidade reguladora decidirá das regras e 
dos mecanismos de gestão e atribuição de 
capacidade. As regras estabelecerão que 
os potenciais utilizadores da infra-
estrutura sejam convidados a indicar o 
seu interesse em contratar capacidade 
antes de se realizar a atribuição de 
capacidade na nova infra-estrutura, 
inclusive para utilização própria. A 
entidade reguladora exigirá que as regras 
de gestão dos congestionamentos incluam 
a obrigação de oferecer no mercado 
capacidade não utilizada e que os 
utilizadores do serviço tenham o direito de 
transaccionar no mercado secundário as 
suas capacidades contratadas. Na sua 
avaliação dos critérios referidos no n.º 1, 
alíneas a), b) e e), do presente artigo, a 
entidade reguladora terá em conta os 
resultados do procedimento de atribuição 
de capacidade.

Ao conceder uma derrogação, a entidade 
reguladora pode decidir dos princípios de 
gestão e atribuição de capacidade, desde 
que essa decisão não impeça o 
cumprimento de contratos a longo prazo.

Or. en

Justificação

A proposta de revisão do artigo 22.° aumenta a complexidade para as novas empresas de gás 
natural, o que pode dissuadir de eventuais investimentos. Um elevado nível de normas 
estabelecidas à partida não está em conformidade com a concessão de derrogações ao acesso 
regulamentado.
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Alteração 329
Alyn Smith

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13
Directiva 2003/55/CE
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Antes de conceder uma derrogação, a 
entidade reguladora decidirá das regras e 
dos mecanismos de gestão e atribuição de 
capacidade. As regras estabelecerão que 
os potenciais utilizadores da infra-
estrutura sejam convidados a indicar o 
seu interesse em contratar capacidade 
antes de se realizar a atribuição de 
capacidade na nova infra-estrutura, 
inclusive para utilização própria. A 
entidade reguladora exigirá que as regras 
de gestão dos congestionamentos incluam 
a obrigação de oferecer no mercado 
capacidade não utilizada e que os 
utilizadores do serviço tenham o direito de 
transaccionar no mercado secundário as 
suas capacidades contratadas. Na sua 
avaliação dos critérios referidos no n.º 1, 
alíneas a), b) e e), do presente artigo, a 
entidade reguladora terá em conta os 
resultados do procedimento de atribuição 
de capacidade.

Ao conceder uma derrogação, a entidade 
reguladora pode decidir dos princípios de 
gestão e atribuição de capacidade, desde 
que essa decisão não impeça o 
cumprimento de contratos a longo prazo.

Or. en

Justificação

A proposta de revisão do artigo 22.° aumenta a complexidade para as novas empresas de gás 
natural, o que pode dissuadir de eventuais investimentos. As intervenções a nível 
regulamentar devem ser mínimas, nomeadamente nos casos em que os projectos reforcem a 
concorrência e disponham de normas adequadas em matéria de "utilizar ou vender". Os 
poderes atribuídos às entidades reguladoras no sentido de poderem alterar as condições que 
se aplicavam na altura em que foi tomada a decisão final de investimento sobre o novo 
projecto devem ser objecto de um processo de recurso claro e sólido.
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Alteração 330
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13
Directiva 2003/55/CE
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Antes de conceder uma derrogação, a 
entidade reguladora decidirá das regras e 
dos mecanismos de gestão e atribuição de 
capacidade. As regras estabelecerão que 
os potenciais utilizadores da infra-
estrutura sejam convidados a indicar o 
seu interesse em contratar capacidade 
antes de se realizar a atribuição de 
capacidade na nova infra-estrutura, 
inclusive para utilização própria. A 
entidade reguladora exigirá que as regras 
de gestão dos congestionamentos incluam 
a obrigação de oferecer no mercado 
capacidade não utilizada e que os 
utilizadores do serviço tenham o direito de 
transaccionar no mercado secundário as 
suas capacidades contratadas. Na sua 
avaliação dos critérios referidos no n.º 1, 
alíneas a), b) e e), do presente artigo, a 
entidade reguladora terá em conta os 
resultados do procedimento de atribuição 
de capacidade.

Ao conceder uma derrogação, a entidade 
reguladora pode decidir dos princípios de 
gestão e atribuição de capacidade, desde 
que essa decisão não impeça o 
cumprimento de contratos a longo prazo.

Or. en

Justificação

A proposta de revisão do artigo 22.° aumenta a complexidade para as novas empresas de gás 
natural, o que pode dissuadir de eventuais investimentos. Um elevado nível de normativas 
estabelecidas à partida não está em conformidade com a concessão de derrogações ao acesso 
regulamentado.
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Alteração 331
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13
Directiva 2003/55/CE
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Antes de conceder uma derrogação, a 
entidade reguladora decidirá das regras e 
dos mecanismos de gestão e atribuição de 
capacidade. As regras estabelecerão que os 
potenciais utilizadores da infra-estrutura 
sejam convidados a indicar o seu interesse 
em contratar capacidade antes de se 
realizar a atribuição de capacidade na nova 
infra-estrutura, inclusive para utilização 
própria. A entidade reguladora exigirá que 
as regras de gestão dos congestionamentos 
incluam a obrigação de oferecer no 
mercado capacidade não utilizada e que os 
utilizadores do serviço tenham o direito de 
transaccionar no mercado secundário as 
suas capacidades contratadas. Na sua 
avaliação dos critérios referidos no n.º 1, 
alíneas a), b) e e), do presente artigo, a 
entidade reguladora terá em conta os 
resultados do procedimento de atribuição 
de capacidade.

Antes de conceder uma derrogação, a 
entidade reguladora decidirá das regras e 
dos mecanismos de gestão e atribuição de 
capacidade, que poderão, caso necessário, 
ser alterados, durante o período em que a 
infra-estrutura beneficia de uma 
derrogação às disposições 
supramencionadas, a fim de introduzir 
ajustamentos às necessidades em termos 
económicos e de mercado. As regras 
estabelecerão que os potenciais utilizadores 
da infra-estrutura sejam convidados a 
indicar o seu interesse em contratar 
capacidade antes de se realizar a atribuição 
de capacidade na nova infra-estrutura, 
inclusive para utilização própria. A 
entidade reguladora exigirá que as regras 
de gestão dos congestionamentos incluam a 
obrigação de oferecer no mercado 
capacidade não utilizada e que os 
utilizadores do serviço tenham o direito de 
transaccionar no mercado secundário as 
suas capacidades contratadas. Na sua 
avaliação dos critérios referidos no n.º 1, 
alíneas a), b) e e), do presente artigo, a 
entidade reguladora terá em conta os 
resultados do procedimento de atribuição 
de capacidade.

Or. de

Justificação

Tanto as entidades reguladoras como as empresas de gás devem ser consultadas pela 
Agência antes de se tomar uma decisão. Os resultados de um procedimento de concurso 
aberto devem constituir a base para a atribuição de capacidades a terceiros que tenham 
mostrado um interesse firme na capacidade oferecida ao abrigo do processo. Até à data, não 
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houve ainda um tal interesse firme, pelo que se torna difícil para os investidores elaborarem 
um planeamento fiável.

Alteração 332
Teresa Riera Madurell

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13
Directiva 2003/55/CE
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Antes de conceder uma derrogação, a 
entidade reguladora decidirá das regras e 
dos mecanismos de gestão e atribuição de 
capacidade. As regras estabelecerão que os 
potenciais utilizadores da infra-estrutura 
sejam convidados a indicar o seu interesse 
em contratar capacidade antes de se 
realizar a atribuição de capacidade na nova 
infra-estrutura, inclusive para utilização 
própria. A entidade reguladora exigirá que 
as regras de gestão dos congestionamentos 
incluam a obrigação de oferecer no 
mercado capacidade não utilizada e que os 
utilizadores do serviço tenham o direito de 
transaccionar no mercado secundário as 
suas capacidades contratadas. Na sua 
avaliação dos critérios referidos no n.º 1, 
alíneas a), b) e e), do presente artigo, a 
entidade reguladora terá em conta os 
resultados do procedimento de atribuição 
de capacidade.

Antes de conceder uma derrogação, a 
entidade reguladora decidirá das regras e 
dos mecanismos de gestão e atribuição de 
capacidade. As regras estabelecerão que os 
potenciais utilizadores da infra-estrutura 
sejam convidados a indicar o seu interesse 
em contratar capacidade antes de se 
realizar a atribuição de capacidade na nova 
infra-estrutura, inclusive para utilização 
própria. O procedimento de atribuição não 
deverá aumentar o peso relativo do 
fornecedor dominante, a não ser que a 
capacidade total de terceiros esteja 
razoavelmente coberta. A entidade 
reguladora tomará uma decisão sobre este 
aspecto. A entidade reguladora exigirá que 
as regras de gestão dos congestionamentos 
incluam a obrigação de oferecer no 
mercado capacidade não utilizada e que os 
utilizadores do serviço tenham o direito de 
transaccionar no mercado secundário as 
suas capacidades contratadas. Na sua 
avaliação dos critérios referidos no n.º 1, 
alíneas a), b) e e), do presente artigo, a 
entidade reguladora terá em conta os 
resultados do procedimento de atribuição 
de capacidade.

Or. en
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Justificação

As derrogações devem garantir que todos os actores no mercado sejam razoavelmente 
satisfeitos e evitar a consolidação de posições dominantes.

Alteração 333
Giles Chichester

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13
Directiva 2003/55/CE
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Antes de conceder uma derrogação, a 
entidade reguladora decidirá das regras e 
dos mecanismos de gestão e atribuição de 
capacidade. As regras estabelecerão que os 
potenciais utilizadores da infra-estrutura 
sejam convidados a indicar o seu interesse 
em contratar capacidade antes de se 
realizar a atribuição de capacidade na nova 
infra-estrutura, inclusive para utilização 
própria. A entidade reguladora exigirá que 
as regras de gestão dos congestionamentos 
incluam a obrigação de oferecer no 
mercado capacidade não utilizada e que os 
utilizadores do serviço tenham o direito de 
transaccionar no mercado secundário as 
suas capacidades contratadas. Na sua 
avaliação dos critérios referidos no n.º 1, 
alíneas a), b) e e), do presente artigo, a 
entidade reguladora terá em conta os 
resultados do procedimento de atribuição 
de capacidade.

Antes de conceder uma derrogação, a 
entidade reguladora pode decidir das regras 
e dos mecanismos de gestão e atribuição de 
capacidade. As regras podem estabelecer 
que os potenciais utilizadores da infra-
estrutura sejam convidados a indicar o seu 
interesse em contratar capacidade antes de 
se realizar a atribuição de capacidade na 
nova infra-estrutura, inclusive para 
utilização própria. A entidade reguladora 
pode exigir que as regras de gestão dos 
congestionamentos incluam a obrigação de 
oferecer no mercado capacidade não 
utilizada e que os utilizadores do serviço 
tenham o direito de transaccionar no 
mercado secundário as suas capacidades 
contratadas. Na sua avaliação dos critérios 
referidos no n.º 1, alíneas a), b) e e), a 
entidade reguladora pode ter em conta os
resultados do procedimento de atribuição 
de capacidade.

Or. en

Justificação

Os procedimentos de concurso aberto (ou similares) constituem um instrumento importante 
de avaliação das necessidades do mercado em termos de dimensões dos projectos e da 
subsequente atribuição de capacidades. No entanto, podem implicar despesas que 
comprometem a exequibilidade dos projectos. No caso de a entidade reguladora nacional 
considerar que um procedimento de concurso aberto compromete a exequibilidade do 
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projecto, poderá não exigir ao promotor do projecto que organize um procedimento de 
concurso aberto.

Alteração 334
Giles Chichester

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13
Directiva 2003/55/CE
Artigo 22 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. A entidade reguladora transmitirá à 
Comissão uma cópia de cada pedido de 
derrogação, imediatamente após a sua 
recepção. A decisão deve ser 
imediatamente notificada pela autoridade 
competente à Comissão, acompanhada de 
todas as informações relevantes acerca da 
decisão. Essas informações podem ser 
apresentadas à Comissão sob forma 
agregada, para que a Comissão possa 
formular uma decisão bem fundamentada.
Devem incluir, nomeadamente:

4. A entidade reguladora transmitirá à 
Comissão uma cópia de cada pedido de 
derrogação, imediatamente após a sua 
recepção. A decisão deve ser 
imediatamente notificada pela autoridade 
competente à Comissão, acompanhada de 
todas as informações relevantes acerca da 
decisão. Essas informações podem ser 
apresentadas à Comissão sob forma 
agregada, para que a Comissão possa 
formular uma decisão bem fundamentada, 
que, no caso das decisões da Agência em 
conformidade com o n.º 3, deverá limitar-
se a avaliar o seu impacto nas normas 
comunitárias em matéria de concorrência.
Devem incluir, nomeadamente:

Or. en

Justificação

O CEER congratula-se com a proposta de atribuir poderes à Agência de Cooperação dos 
Reguladores da Energia em matéria de decisões sobre derrogações, embora estas decisões 
não devam ser sujeitas a uma revisão pela Comissão, excepto no que respeita ao 
cumprimento das normas de concorrência. O CEER deve poder tomar decisões 
independentes sobre a pertinência de derrogações numa base casuística, sem a supervisão da 
Comissão.
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Alteração 335
Giles Chichester

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13
Directiva 2003/55/CE
Artigo 22 – n.º 4 – alínea (a)

Texto da Comissão Alteração

(a) As razões circunstanciadas em que a 
entidade reguladora se baseou para 
conceder a derrogação, incluindo as 
informações financeiras que a justificam;

(a) As razões circunstanciadas em que a 
entidade reguladora se baseou para 
conceder ou recusar a derrogação, 
juntamente com a referência do artigo 
específico em que assenta essa decisão, 
incluindo as informações financeiras que a 
justificam;

Or. en

Justificação

Uma entidade reguladora nacional deverá expor as razões pelas quais uma derrogação foi 
recusada, e não só as da concessão da derrogação. Explicações em relação a artigos 
específicos, e não só às derrogações em geral, fará com que haja mais clareza na 
argumentação apresentada pela entidade reguladora nacional.

Alteração 336
Teresa Riera Madurell

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13
Directiva 2003/55/CE
Artigo 22 – n.º 4 – alínea (a)

Texto da Comissão Alteração

(a) As razões circunstanciadas em que a 
entidade reguladora se baseou para 
conceder a derrogação, incluindo as 
informações financeiras que a justificam;

(a) As razões circunstanciadas, referindo 
os artigos específicos, em que a entidade 
reguladora se baseou para conceder a 
derrogação, incluindo as informações 
financeiras que a justificam;

Or. en
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Justificação

As eventuais razões para uma derrogação podem ser totalmente diferentes de um artigo para 
outro. Só deverão ser concedidas as derrogações absolutamente necessárias, pelo que cada 
uma deve ser justificada em separado, indicando, por exemplo, os mecanismos através dos 
quais a derrogação reforça a concorrência ou é indispensável para tornar uma infra-
estrutura viável.

Alteração 337
Teresa Riera Madurell

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13
Directiva 2003/55/CE
Artigo 22 – n.º 4 – alínea (b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A análise realizada sobre os efeitos na 
concorrência e no bom funcionamento do 
mercado interno do gás, resultantes da 
concessão da derrogação;

(b) A análise realizada sobre os efeitos na 
concorrência e no bom funcionamento do 
mercado interno do gás, resultantes da 
concessão da derrogação, nomeadamente 
as razões indicando os artigos específicos 
com base nos quais a derrogação irá 
reforçar a concorrência;

Or. en

Justificação

As eventuais razões para uma derrogação podem ser totalmente diferentes de um artigo para 
outro. Só deverão ser concedidas as derrogações absolutamente necessárias, pelo que cada 
uma deve ser justificada em separado, indicando, por exemplo, os mecanismos através dos 
quais a derrogação reforça a concorrência ou é indispensável para tornar uma infra-
estrutura viável.

Alteração 338
Giles Chichester

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13
Directiva 2003/55/CE
Artigo 22, n.° 4, alínea (e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) As normas de gestão da capacidade 
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que tenha sido estabelecida.

Or. en

Justificação

Pretende-se através do aditamento da alínea (e-A) tornar mais claras as tarefas das 
entidades reguladoras nacionais.

Alteração 339
Teresa Riera Madurell

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13
Directiva 2003/55/CE
Artigo 22, n.° 4, alínea (e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) No caso de a derrogação dizer 
respeito a uma interligação, a capacidade 
adicional  aberta a acesso a um terceiro 
que fomente o livre comércio em todo o 
mercado interno europeu.

Or. en

Justificação

De toda a nova infraestrutura, o elemento que reforça realmente a concorrência é a 
capacidade, ou os serviços, abertos a terceiros, já que o resto favorece exclusivamente uma 
empresa.

Alteração 340
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13
Directiva 2003/55/CE
Artigo 22 – n.° 5
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Texto da Comissão Alteração

5. No prazo de dois meses após a recepção 
de uma notificação, a Comissão pode 
tomar uma decisão que inste a entidade 
reguladora a alterar ou retirar a decisão de 
conceder uma derrogação. O referido 
prazo começa a correr no dia seguinte ao 
da recepção da notificação. O prazo de 
dois meses pode ser prorrogado por mais 
dois meses se a Comissão pretender obter 
informações complementares. O novo 
prazo começa a correr no dia seguinte ao 
da recepção de todas as informações 
complementares. Pode também ser 
prorrogado com o acordo conjunto da 
Comissão e da entidade reguladora. Se as 
informações pedidas não derem entrada 
dentro do prazo indicado no pedido, 
considerar-se-á que a notificação foi 
retirada, salvo se, antes de findo o prazo, 
este tiver sido prorrogado com o 
consentimento conjunto da Comissão e da 
entidade reguladora ou se a entidade 
reguladora, numa declaração 
devidamente fundamentada, tiver 
informado a Comissão de que considera a 
notificação completa.

5. No prazo de dois meses após a recepção 
de uma notificação, a Comissão pode 
tomar uma decisão que inste a entidade 
reguladora a alterar ou retirar a decisão de 
conceder uma derrogação. Caso a infra-
estrutura em causa se situe em mais do 
que um Estado-Membro, não é necessário 
um exame da decisão da Agência por 
parte da Comissão.

A entidade reguladora cumprirá a decisão 
da Comissão de alterar ou retirar a 
decisão de certificação no prazo de quatro 
semanas e informará a Comissão em 
conformidade.
A Comissão deve preservar a 
confidencialidade das informações 
comercialmente sensíveis.
A aprovação, por parte da Comissão, de 
uma decisão de isenção perderá efeito dois 
anos após a sua adopção se a construção da 
infra-estrutura não tiver ainda começado ou 
cinco anos após a referida adopção se a 
infra-estrutura não estiver ainda 
operacional.

A aprovação, por parte da Comissão, de 
uma decisão de isenção perderá efeito dois 
anos após a sua adopção se a construção da 
infra-estrutura não tiver ainda começado ou 
cinco anos após a referida adopção se a 
infra-estrutura não estiver ainda 
operacional.

Or. de
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Justificação

O texto original da Directiva prolonga desnecessariamente o período para a concessão de 
uma derrogação e comporta demasiados riscos, a nível legal e regulamentar, para o 
investidor. Os reduzidos prazos previstos para o processo de concessão de uma derrogação 
pela Comissão não são aceitáveis, dado que na maior parte dos Estados-Membros os planos 
nacionais de construção e a legislação em matéria de construção podem conduzir a atrasos 
de 10 a 15 anos entre o planeamento do projecto e a construção da infraestrutura.

Alteração 341
Erika Mann

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13
Directiva 2003/55/CE
Artigo 22 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

5. No prazo de dois meses após a recepção 
de uma notificação, a Comissão pode 
tomar uma decisão que inste a entidade 
reguladora a alterar ou retirar a decisão de 
conceder uma derrogação. O referido prazo 
começa a correr no dia seguinte ao da 
recepção da notificação. O prazo de dois 
meses pode ser prorrogado por mais dois 
meses se a Comissão pretender obter 
informações complementares. O novo 
prazo começa a correr no dia seguinte ao 
da recepção de todas as informações 
complementares. Pode também ser 
prorrogado com o acordo conjunto da 
Comissão e da entidade reguladora. Se as 
informações pedidas não derem entrada 
dentro do prazo indicado no pedido, 
considerar-se-á que a notificação foi 
retirada, salvo se, antes de findo o prazo, 
este tiver sido prorrogado com o 
consentimento conjunto da Comissão e da 
entidade reguladora ou se a entidade 
reguladora, numa declaração devidamente 
fundamentada, tiver informado a Comissão 
de que considera a notificação completa.

5. No prazo de dois meses após a recepção 
de uma notificação, a Comissão pode 
tomar uma decisão que inste a entidade 
reguladora a alterar ou retirar a decisão de 
conceder uma derrogação. O referido prazo 
começa a correr no dia seguinte ao da 
recepção da notificação. O prazo de dois 
meses pode ser prorrogado por mais um 
mês sempre que a Comissão pretenda obter 
informações complementares. O novo 
prazo começa a correr no dia seguinte ao 
da recepção de todas as informações 
complementares. Se as informações 
pedidas não derem entrada dentro do prazo 
indicado no pedido, considerar-se-á que a 
notificação foi retirada, salvo se, antes de 
findo o prazo, este tiver sido prorrogado 
com o consentimento conjunto da 
Comissão e da entidade reguladora ou se a 
entidade reguladora, numa declaração 
devidamente fundamentada, tiver 
informado a Comissão de que considera a 
notificação completa.

Or. en
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Alteração 342
Patrizia Toia, Pia Elda Locatelli

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13
Directiva 2003/55/CE
Artigo 22 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

5. No prazo de dois meses após a recepção 
de uma notificação, a Comissão pode 
tomar uma decisão que inste a entidade 
reguladora a alterar ou retirar a decisão de 
conceder uma derrogação. O referido prazo 
começa a correr no dia seguinte ao da 
recepção da notificação. O prazo de dois 
meses pode ser prorrogado por mais dois 
meses se a Comissão pretender obter 
informações complementares. O novo 
prazo começa a correr no dia seguinte ao 
da recepção de todas as informações 
complementares. Pode também ser 
prorrogado com o acordo conjunto da 
Comissão e da entidade reguladora. Se as 
informações pedidas não derem entrada 
dentro do prazo indicado no pedido, 
considerar-se-á que a notificação foi 
retirada, salvo se, antes de findo o prazo, 
este tiver sido prorrogado com o 
consentimento conjunto da Comissão e da 
entidade reguladora ou se a entidade 
reguladora, numa declaração devidamente 
fundamentada, tiver informado a Comissão 
de que considera a notificação completa.

5. No prazo de dois meses após a recepção 
de uma notificação, a Comissão pode 
tomar uma decisão que inste a entidade 
reguladora a alterar ou retirar a decisão de 
conceder uma derrogação. O referido prazo 
começa a correr no dia seguinte ao da 
recepção da notificação. O prazo de dois 
meses pode ser prorrogado por mais dois 
meses se a Comissão pretender obter 
informações complementares. O novo 
prazo começa a correr no dia seguinte ao 
da recepção de todas as informações 
complementares. Pode também ser 
prorrogado com o acordo conjunto da 
Comissão e da entidade reguladora. No 
caso de as informações pedidas não terem 
dado entrada dentro do prazo prorrogado, 
ou se, antes de findo o prazo, este tiver 
sido prorrogado ulteriormente com o 
consentimento conjunto da Comissão e da 
entidade reguladora ou se a entidade 
reguladora, numa declaração devidamente 
fundamentada, não tiver informado a 
Comissão de que considera a notificação 
completa, essa notificação deve ser, no 
entanto, considerada como tendo sido 
completada.

Or. it

Justificação

O princípio com base no qual uma decisão de derrogação é considerada como tendo sido 
retirada no caso de a entidade nacional não enviar à Comissão a documentação pedida 
dentro do prazo estabelecido não é sustentável. No caso de ser mantido levantaria mais 
incertezas quanto ao processo de autorização, já que a documentação teria de ser enviada 
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por um terceiro em relação ao qual o autor do pedido de derrogação não exerce qualquer 
controlo.

Alteração 343
Giles Chichester

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13
Directiva 2003/55/CE
Artigo 22 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

5. No prazo de dois meses após a recepção 
de uma notificação, a Comissão pode 
tomar uma decisão que inste a entidade 
reguladora a alterar ou retirar a decisão de 
conceder uma derrogação. O referido prazo 
começa a correr no dia seguinte ao da 
recepção da notificação. O prazo de dois 
meses pode ser prorrogado por mais dois 
meses se a Comissão pretender obter 
informações complementares. O novo 
prazo começa a correr no dia seguinte ao 
da recepção de todas as informações 
complementares. Pode também ser 
prorrogado com o acordo conjunto da 
Comissão e da entidade reguladora. Se as 
informações pedidas não derem entrada 
dentro do prazo indicado no pedido, 
considerar-se-á que a notificação foi 
retirada, salvo se, antes de findo o prazo, 
este tiver sido prorrogado com o 
consentimento conjunto da Comissão e da 
entidade reguladora ou se a entidade 
reguladora, numa declaração devidamente 
fundamentada, tiver informado a Comissão 
de que considera a notificação completa.

5. No prazo de dois meses após a recepção 
de uma notificação, a Comissão pode 
tomar uma decisão, no que diz respeito às 
normas de concorrência, que inste a 
entidade reguladora a alterar ou retirar a 
decisão de conceder uma derrogação. O 
referido prazo começa a correr no dia 
seguinte ao da recepção da notificação. O 
prazo de dois meses pode ser prorrogado 
por mais dois meses se a Comissão 
pretender obter informações 
complementares. O novo prazo começa a 
correr no dia seguinte ao da recepção de 
todas as informações complementares.
Pode também ser prorrogado com o acordo 
conjunto da Comissão e da entidade 
reguladora. Se as informações pedidas não 
derem entrada dentro do prazo indicado no 
pedido, considerar-se-á que a notificação 
foi retirada, salvo se, antes de findo o 
prazo, este tiver sido prorrogado com o 
consentimento conjunto da Comissão e da 
entidade reguladora ou se a entidade 
reguladora, numa declaração devidamente 
fundamentada, tiver informado a Comissão 
de que considera a notificação completa.

Or. en

Justificação

O CEER congratula-se com a proposta de atribuir poderes à Agência de Cooperação dos 
Reguladores da Energia em matéria de decisões sobre derrogações, embora estas decisões 
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não devam ser sujeitas a uma revisão pela Comissão, excepto no que respeita ao 
cumprimento das normas de concorrência. O CEER deve poder tomar decisões 
independentes sobre a pertinência de derrogações numa base casuística, sem a supervisão da 
Comissão.

Alteração 344
Erika Mann

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13
Directiva 2003/55/CE
Artigo 22 – n.º 5 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A aprovação, por parte da Comissão, de 
uma decisão de isenção perderá efeito 
dois anos após a sua adopção se a 
construção da infra-estrutura não tiver 
ainda começado ou cinco anos após a 
referida adopção se a infra-estrutura não 
estiver ainda operacional.

Suprimido

Or. en

Alteração 345
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13
Directiva 2003/55/CE
Artigo 22 – n.º 5 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A aprovação, por parte da Comissão, de 
uma decisão de isenção perderá efeito 
dois anos após a sua adopção se a 
construção da infra-estrutura não tiver 
ainda começado ou cinco anos após a 
referida adopção se a infra-estrutura não 
estiver ainda operacional.

Suprimido

Or. en
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Justificação

Grandes projectos de infraestruturas como, por exemplo, interligações, terminais de GNL, ou 
instalações de armazenamento requerem, normalmente, prazos prolongados (devido, por 
exemplo, à complexidade do planeamento e aos processos de autorização), pelo que podem 
perfeitamente ultrapassar os prazos fixados no texto proposto. A introdução de uma cláusula 
sobre prazos susceptível de alterar as condições de um dossier de investimento já aprovado 
iria, por conseguinte, acrescentar um risco adicional significativo para as empresas de gás 
natural, as quais já estão sujeitas a um elevado nível de risco e criaria, por conseguinte, 
entraves adicionais.

Alteração 346
Alyn Smith

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13
Directiva 2003/55/CE
Artigo 22 – n.º 5 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A aprovação, por parte da Comissão, de 
uma decisão de isenção perderá efeito 
dois anos após a sua adopção se a 
construção da infra-estrutura não tiver 
ainda começado ou cinco anos após a 
referida adopção se a infra-estrutura não 
estiver ainda operacional.

Deverá haver um procedimento de 
recurso transparente e rigoroso contra as 
decisões de isenção da entidade 
reguladora emitidas ao abrigo do presente 
artigo. As condições de aprovação de uma 
isenção concedida ao abrigo do presente 
artigo não deverão ser alteradas 
retrospectivamente sem o acordo de todas 
as partes implicadas.

Or. en

Alteração 347
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13
Directiva 2003/55/CE
Artigo 22 – n.º 5 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A aprovação, por parte da Comissão, de 
uma decisão de isenção perderá efeito dois 
anos após a sua adopção se a construção da 

A aprovação por, parte da Comissão, de 
uma decisão de isenção perderá efeito se a 
construção da infra-estrutura não tiver 
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infra-estrutura não tiver ainda começado ou 
cinco anos após a referida adopção se a 
infra-estrutura não estiver ainda 
operacional.

começado no prazo de dois anos a contar 
da apresentação de todas as decisões e 
autorizações necessárias por parte das 
autoridades nacionais e regionais. A 
decisão da Comissão perderá igualmente 
efeito se a infra-estrutura não entrar em 
funcionamento no prazo de cinco anos a 
contar da apresentação de todas as 
decisões e autorizações nacionais e 
regionais. No caso de se registarem 
atrasos na construção de grandes 
infraestruturas em virtude de 
circunstâncias imprevistas, o investidor 
notificará a entidade reguladora nacional 
em questão e poderá solicitar uma 
extensão adequada dos prazos 
supramencionados.

Or. de

Justificação

O texto original da Directiva prolonga desnecessariamente o período para a concessão de 
uma derrogação e comporta demasiados riscos, a nível legal e regulamentar, para o 
investidor. Os reduzidos prazos previstos para o processo de concessão de uma derrogação 
pela Comissão não são aceitáveis, dado que na maior parte dos Estados-Membros os planos 
nacionais de construção e a legislação em matéria de construção podem conduzir a atrasos 
de 10 a 15 anos entre o planeamento do projecto e a construção da infraestrutura.

Alteração 348
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13
Directiva 2003/55/CE
Artigo 22 – n.º 5 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A aprovação, por parte da Comissão, de 
uma decisão de isenção perderá efeito dois
anos após a sua adopção se a construção 
da infra-estrutura não tiver ainda 
começado ou cinco anos após a referida 
adopção se a infra-estrutura não estiver 

A aprovação, por parte da Comissão, de 
uma decisão de isenção perderá efeito se a 
infra-estrutura não estiver ainda 
operacional cinco anos a contar da 
emissão de todas as decisões e aprovações 
nacionais e regionais. No caso de se 
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ainda operacional. registarem atrasos na construção de 
grandes infraestruturas em virtude de 
circunstâncias imprevistas, o investidor 
notificará a entidade reguladora nacional 
em questão e poderá solicitar uma 
extensão adequada dos prazos 
supramencionados.

Or. en

Justificação

O investimento em grandes projectos de infraestruturas comporta riscos avultados para os 
investidores. A perda de uma isenção depois da tomada de decisão pela Comissão conduz a 
incertezas imprevisíveis, já que serão requeridas outras autorizações a nível local e regional.
Por outro lado, a construção de uma infraestrutura pode sofrer atrasos devido a problemas 
de ordem técnica ou topográfica. Por conseguinte, impõe-se solucionar estes problemas de 
forma adequada e debatê-los com a entidade reguladora em questão.

Alteração 349
Toine Manders

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13
Directiva 2003/55/CE
Artigo 22 – n.º 5 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A aprovação, por parte da Comissão, de 
uma decisão de isenção perderá efeito dois 
anos após a sua adopção se a construção 
da infra-estrutura não tiver ainda 
começado ou cinco anos após a referida 
adopção se a infra-estrutura não estiver 
ainda operacional.

A aprovação, por parte da Comissão, de 
uma decisão de isenção deverá ser revista 
decorridos cinco anos.

Or. en

Justificação

Grandes projectos de infraestruturas como, por exemplo, interligações, terminais de GNL, ou 
instalações de armazenamento requerem, normalmente, prazos prolongados (devido, por 
exemplo, à complexidade do planeamento e aos processos de autorização), pelo que podem 
perfeitamente ultrapassar os prazos fixados no texto proposto. A introdução de uma cláusula 
sobre prazos susceptível de alterar as condições de um dossier de investimento já aprovado 
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iria, por conseguinte, acrescentar um risco adicional significativo para as empresas de gás 
natural, as quais já estão sujeitas a um elevado nível de risco e criaria, por conseguinte, 
entraves adicionais.

Alteração 350
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13
Directiva 2003/55/CE
Artigo 22 – n.º 5 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A aprovação, por parte da Comissão, de 
uma decisão de isenção perderá efeito dois
anos após a sua adopção se a construção da 
infra-estrutura não tiver ainda começado 
ou cinco anos após a referida adopção se 
a infra-estrutura não estiver ainda 
operacional.

A aprovação, por parte da Comissão, de 
uma decisão de isenção perderá efeito 
cinco anos após a sua adopção se a 
construção da infra-estrutura não tiver 
ainda começado. Este prazo poderá ser 
prorrogado pela Comissão se for possível 
demonstrar que, não obstante todos os 
esforços razoáveis para começar 
tempestivamente os trabalhos de 
construção, existiram razões específicas 
para um atraso.

Or. en

Justificação

A aprovação, por parte da Comissão, das decisões de isenção não deve ser limitada no 
tempo. Muitas vezes os operadores da rede não conseguem realizar um projecto dentro do 
calendário previsto, por razões que escapam ao seu controlo (p. ex., uma queixa judicial 
relacionada com requisitos de autorização no âmbito do EIA).

Alteração 351
Hannes Swoboda

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13
Directiva 2003/55/CE
Artigo 22 – n.º 5 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A aprovação, por parte da Comissão, de A aprovação, por parte da Comissão, de 
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uma decisão de isenção perderá efeito dois
anos após a sua adopção se a construção da 
infra-estrutura não tiver ainda começado 
ou cinco anos após a referida adopção se 
a infra-estrutura não estiver ainda
operacional.

uma decisão de isenção perderá efeito 
cinco anos após a sua adopção se a 
construção da infra-estrutura não tiver 
ainda começado, salvo no caso de o 
investidor poder provar que o atraso é 
devido a terceiros, que escapam ao seu 
controlo. Quando exercer as suas 
competências nos termos do presente 
artigo, a Comissão estabelecerá consultas 
prévias com a Agência.

Or. en

Justificação

A aprovação, por parte da Comissão, das decisões de isenção deverá ser apenas limitada a 5 
anos, dado que os grandes programas de infra-estruturas precisam de mais de 2 anos para 
serem desenvolvidos. Mesmo que a construção não tenha começado dentro de 5 anos, por 
razões imputáveis a terceiros, a aprovação da isenção manterá os seus efeitos.

Alteração 352
Silvia-Adriana Țicău

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13
Directiva 2003/55/CE
Artigo 22 – n.º 5 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A aprovação, por parte da Comissão, de 
uma decisão de isenção perderá efeito dois
anos após a sua adopção se a construção da 
infra-estrutura não tiver ainda começado ou 
cinco anos após a referida adopção se a 
infra-estrutura não estiver ainda 
operacional.

A aprovação, por parte da Comissão, de 
uma decisão de isenção perderá efeito três
anos após a sua adopção se a construção da 
infra-estrutura não tiver ainda começado ou 
sete anos após a referida adopção se a 
infra-estrutura não estiver ainda 
operacional.

Or. ro

Justificação

De um modo geral, a conclusão de um projecto de infra-estrutura de gás de maior dimensão 
através de vários países pode demorar mais de cinco anos. Daí resulta que é excessivamente 
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curto um prazo de cinco anos para que a decisão de isenção perca validade no caso de a 
infra-estrutura não estar operacional.

Alteração 353
Giles Chichester

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13
Directiva 2003/55/CE
Artigo 22 – n.º 5 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A aprovação, por parte da Comissão, de 
uma decisão de isenção perderá efeito dois 
anos após a sua adopção se a construção da 
infra-estrutura não tiver ainda começado ou 
cinco anos após a referida adopção se a 
infra-estrutura não estiver ainda 
operacional.

A aprovação, por parte da Comissão, de 
uma decisão de isenção perderá efeito dois 
anos após a sua adopção se a construção da 
infra-estrutura não tiver ainda começado ou 
cinco anos após a referida adopção se a 
infra-estrutura não estiver ainda 
operacional, salvo se o facto de a 
construção não ter começado ou de a 
infra-estrutura não estar ainda 
operacional (conforme o caso) resultar de 
circunstâncias que escapam ao controlo 
da pessoa a quem a isenção foi concedida.

Or. en

Justificação

Embora seja manifestamente desejável que as partes às quais foi concedida uma isenção 
construam a infra-estrutura isenta imediatamente após ter sido concedida a isenção, a sua 
anulação automática por não ter começado a construção da infra-estrutura ou a respectiva 
operação comercial, em resultado de circunstâncias que escapam ao controlo do promotor, 
representaria um importante risco para os promotores potenciais da infra-estrutura. A 
presente alteração elimina esse desincentivo ao investimento.

Alteração 354
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13
Directiva 2003/55/CE
Artigo 22 – n.º 5-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

"5-A. As condições de aprovação de uma 
isenção concedida nos termos do presente 
artigo não serão alteradas 
retroactivamente sem o acordo de todas as 
partes interessadas."

Or. en

Justificação

As condições de aprovação da isenção não deverão ser alteradas retroactivamente, salvo 
com o acordo de todas as partes interessadas na concessão da isenção (titular da isenção, 
entidade reguladora nacional e Comissão).

Alteração 355
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13
Directiva 2003/55/CE
Artigo 22 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão pode adoptar orientações 
para a aplicação das condições 
mencionadas no n.º 1 e para estabelecer o 
procedimento relativo à aplicação do 
disposto nos n.os 4 e 5. 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 30.º.”

Suprimido

Or. de

Justificação

O processo de comitologia proposto visa reduzir a participação do Parlamento. Desse modo, 
escapariam ao processo legislativo decisões fundamentais. A regulamentação sobre a 
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concessão de isenções das regras ATR e das regras em matéria de dissociação, no que diz 
respeito às novas infra-estruturas, é demasiado importante para ser um elemento "técnico" 
ou "não essencial". Por tal motivo, todas as alterações que digam respeito ao presente artigo 
devem ser tratadas segundo o processo de decisão ordinário, e não segundo o processo de 
comitologia.

Alteração 356
Erika Mann

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13
Directiva 2003/55/CE
Artigo 22 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão pode adoptar orientações 
para a aplicação das condições 
mencionadas no n.º 1 e para estabelecer o 
procedimento relativo à aplicação do 
disposto nos n.os 4 e 5. 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 30.º.”

Suprimido

Or. en

Alteração 357
Christian Ehler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13
Directiva 2003/55/CE
Artigo 22 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão pode adoptar orientações 
para a aplicação das condições 
mencionadas no n.º 1 e para estabelecer o 
procedimento relativo à aplicação do 
disposto nos n.os 4 e 5. Essas orientações, 
que têm por objectivo alterar elementos 

6. 6. A Comissão pode alterar orientações 
para a aplicação das condições 
mencionadas no n.º 1 e para estabelecer o 
procedimento relativo à aplicação do 
disposto nos n.°s 4 e 5. Essas orientações, 
que têm por objectivo alterar elementos 
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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 30.º.”

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 30.º.

Or. de

Justificação

Pretende-se garantir que as orientações sejam adoptadas, no quadro do processo ordinário, 
pelo Parlamento e pelo Conselho. A transferência de competências para a Comissão deve 
permanecer confinada a eventuais modificações.

Alteração 358
Hannes Swoboda

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13
Directiva 2003/55/CE
Artigo 22 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

"6-A.Quando exercer as suas 
competências nos termos do presente 
artigo, a Comissão estabelecerá consultas 
prévias com a Agência."

Or. en

Justificação

A capacidade de decidir sobre a isenção de infra-estruturas transfronteiras não poderá ser 
transferida para a Agência, dado que, de outro modo, as entidades reguladoras de países não 
afectados poderão influenciar, a nível da Agência, o resultado das decisões de isenção. Há 
exemplos no passado que mostram que os reguladores nacionais prosseguem muitas vezes o 
interesse nacional. Por outro lado, segundo o TJCE no processo 9/56 Meroni [1958] Colect.
133, as competências decisórias que impliquem discricionariedade não podem ser atribuídas 
a órgãos não previstos nos Tratados.
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Alteração 359
Toine Manders, Dorette Corbey

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13-A (novo)
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

No n.º 1 do artigo 24.º, a alínea b) passa a 
ter a seguinte redacção:
"b) Quaisquer clientes elegíveis situados 
no seu território possam ser abastecidos 
por conduta directa pelas empresas de 
gás natural ou por clientes.

Or. en

Justificação

Um gasoduto, ligando uma empresa de gás natural a um cliente elegível, pode igualmente 
existir entre um cliente e um cliente elegível. Nesse caso, o segundo não está ligado 
directamente à rede de distribuição de gás, mas sim através de outro cliente. A presente 
alteração permite aos Estados-Membros garantirem que um cliente situado entre a rede de 
distribuição e outro cliente não será onerado com as obrigações típicas dos operadores de 
redes de transporte.

Alteração 360
Anne Laperrouze

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-A – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

O mandato de cinco anos dos gestores da entidade reguladora nacional deve ser renovável 
uma vez, tendo em conta a natureza de longo prazo e a necessidade de estabilidade do 
mercado da energia; em caso de nomeação por um período mais longo, o mandato não deve 
ser renovável.

Alteração 361
Anne Laperrouze

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-A – nº 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Os seus gestores sejam nomeados por 
um período fixo não renovável de pelo 
menos cinco anos e, no máximo, de dez 
anos; os mandatos de cinco anos apenas 
sejam renováveis uma vez, e os mandatos 
por um período mais longo não sejam 
renováveis; os gestores só possam ser 
demitidos das suas funções durante o 
período do mandato pelo facto de terem 
deixado de satisfazer as condições 
estabelecidas no presente artigo ou 
cometido falta grave.

Or. en

Justificação

O mandato de cinco anos dos gestores da entidade reguladora nacional deve ser renovável 
uma vez, tendo em conta a natureza de longo prazo e a necessidade de estabilidade do 
mercado da energia; em caso de nomeação por um período mais longo, o mandato não deve 
ser renovável.
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Alteração 362
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-A – nº 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Os seus gestores sejam nomeados por 
um período fixo não renovável de pelo 
menos cinco anos e, no máximo, de dez 
anos; os mandatos de cinco anos apenas 
sejam renováveis uma vez, e os mandatos 
por um período mais longo não sejam 
renováveis; os gestores só possam ser 
demitidos das suas funções durante o 
período do mandato pelo facto de terem 
deixado de satisfazer as condições 
estabelecidas no presente artigo ou 
cometido falta grave.

Or. en

Justificação

O mandato de cinco anos dos gestores da entidade reguladora nacional deve ser renovável 
uma vez, tendo em conta a natureza de longo prazo e a necessidade de estabilidade do 
mercado da energia; em caso de nomeação por um período mais longo, o mandato não deve 
ser renovável.

Alteração 363
Hannes Swoboda

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-A – nº 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Os seus gestores sejam nomeados por 
um período fixo não renovável de pelo 
menos cinco anos e só possam ser 
demitidos das suas funções durante o 

(b) Os seus gestores sejam nomeados por 
um período fixo de pelo menos cinco anos 
renovável uma vez, ou por um período 
máximo de dez anos não renovável, e só 
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período do mandato pelo facto de terem 
deixado de satisfazer as condições 
estabelecidas no presente artigo ou 
cometido falta grave.

possam ser demitidos das suas funções 
durante o período do mandato pelo facto de 
terem deixado de satisfazer as condições 
estabelecidas no presente artigo ou 
cometido falta grave.

Or. de

Justificação

Quando o mandato é por um período mínimo de cinco anos, deverá ser possível renová-lo 
por outros cinco anos.

Alteração 364
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-A – nº 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

Quando a entidade reguladora nacional é nomeada por um período mínimo de cinco anos, 
deverá ser possível renovar esse período pelo menos por outros cinco anos, dado que o 
mercado do gás requer, de um modo geral, decisões de longo prazo e carece de uma 
determinada estabilidade. Os mandatos por períodos mais longos não devem ser renováveis.
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Alteração 365
Silvia-Adriana Țicău

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-A - nº 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. ro

Justificação

As nomeações para um mandato de cinco anos deverão ser feitas apenas para o mais alto 
nível da gestão, ou seja, normalmente, os presidentes e vice-presidentes. Nesses casos, deverá 
ser possível renovar o mandato apenas uma vez. Os funcionários públicos deverão poder 
prosseguir a sua carreira institucional, desde que não existam motivos de impedimento nem 
pretendam abandonar a instituição.

Alteração 366
Hannes Swoboda

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-A – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

“3-A. A Comissão deve adoptar normas 
mínimas em matéria de transparência e 
responsabilidade das entidades 
reguladoras nacionais mediante a 
adopção de orientações para assegurar o 
cumprimento cabal e efectivo do n.ºs 1 e 2 
por parte das entidades reguladoras 
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nacionais. Essas medidas, destinadas a 
alterar elementos não essenciais da 
presente directiva, complementando-a, 
serão adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo a que se refere o n.º 3 do artigo 
30.º.

Or. en

Justificação

A fim de garantir a abertura efectiva do mercado interno da electricidade, as entidades 
reguladoras nacionais devem estar sujeitas a normas mínimas em matéria de transparência e 
responsabilidade, que lhes permitam fiscalizar de forma eficaz o mercado da electricidade.

Alteração 367
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-A – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

“3-A. A Comissão deve adoptar normas 
mínimas em matéria de transparência e 
responsabilidade das entidades 
reguladoras nacionais mediante a 
adopção de orientações para assegurar o 
cumprimento cabal e efectivo do n.ºs 1 e 2 
por parte das entidades reguladoras 
nacionais. Essas medidas, destinadas a 
alterar elementos não essenciais da 
presente directiva, complementando-a, 
serão adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo a que se refere o n.º 3 do artigo 
30.º.

Or. en

(Aditamento de um novo número após o n.º 3 do artigo 22.º-A da Directiva 2003/55/EC)
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Justificação

O mandato de cinco anos dos gestores da entidade reguladora nacional deve ser renovável 
uma vez, tendo em conta a natureza de longo prazo e a necessidade de estabilidade do 
mercado da energia; em caso de nomeação por um período mais longo, o mandato não deve 
ser renovável.

Alteração 368
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-B

Texto da Comissão Alteração

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

Para atingir os objectivos de assegurar 
uma concorrência efectiva e não falseada 
no fornecimento de gás, bem como de 
garantir um funcionamento a longo 
prazo, eficaz e fiável, das redes de gás 
natural, essas redes serão reguladas.
Salvo no caso de existirem outras 
autoridades nacionais, sobretudo 
autoridades de concorrência, competentes 
para a execução das funções especificadas 
na presente directiva, a entidade reguladora 
adoptará todas as medidas razoáveis com 
vista à realização dos seguintes objectivos:

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

(b) Desenvolvimento de mercados 
regionais concorrenciais e em bom 
funcionamento na Comunidade, com vista 
à realização do objectivo referido na 
alínea a) através de estruturas 
transfronteiras adequadas de acesso à 
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rede e de utilização da mesma;
c) Supressão das restrições ao comércio 
de gás natural entre Estados-Membros, 
incluindo o desenvolvimento de 
capacidades adequadas de transporte 
transfronteiras para satisfazer a procura, 
reforçar a integração dos mercados 
nacionais e permitir o fluxo do gás natural 
sem restrições na União Europeia;

c) Desenvolvimento de capacidades 
adequadas de transporte transfronteiras 
para satisfazer a procura, reforçar a 
integração dos mercados nacionais, tendo 
por objectivo suprimir as restrições ao 
comércio de gás natural entre os Estados-
Membros, e permitir um nível de 
capacidades de interconexão na região e, 
se for o caso, nas regiões vizinhas, 
adequado ao desenvolvimento de uma 
concorrência efectiva;

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

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

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

f) Garantia de uma integração rápida dos 
utilizadores da rede.

Or. de

Justificação

Por razões lógicas, a garantia de um funcionamento eficaz do mercado e de uma 
concorrência efectiva deve encabeçar a lista de funções. A atribuição de tarefas no domínio 
da defesa do ambiente representa um corpo estranho no âmbito das disposições relativas ao 
mercado interno, devendo o elenco de objectivos ser revisto em conformidade. Em seu lugar, 
deverá encarar-se a possibilidade de incluir nos considerandos uma referência ao pacote 
ambiental da Comissão e a outros actos jurídicos pertinentes.
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Alteração 369
Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-B – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

Na execução das funções reguladoras 
especificadas na presente directiva, e salvo 
no caso de tal relevar da competência de 
outras autoridades nacionais, em especial 
autoridades da concorrência, a entidade 
reguladora adoptará todas as medidas 
razoáveis com vista à realização dos 
seguintes objectivos:

Or. de

Justificação

A garantia de um funcionamento a longo prazo, eficaz e fiável, das redes de gás natural 
deverá igualmente ocupar o centro das atenções das entidades reguladoras. Por outro lado, é 
necessária uma delimitação relativamente à actividade das autoridades de concorrência.

Alteração 370
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-B – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Promoção, em estreita colaboração com 
a Agência, com as entidades reguladoras de 
outros Estados-Membros e com a 
Comissão, de um mercado interno do gás, 
concorrencial, seguro e ecologicamente 
sustentável, na Comunidade, e abertura 
efectiva do mercado a todos os 
consumidores e fornecedores da 
Comunidade, garantindo o benefício 
máximo dos utilizadores, em termos de 
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escolha, de preço e de qualidade;

Or. en

Justificação

Importa salientar que a abertura do mercado deverá trazer benefícios aos utilizadores finais, 
tanto consumidores como utilizadores industriais. A abertura do mercado não constitui um 
fim em si, devendo produzir benefícios a nível da escolha, da qualidade e do preço. Por outro 
lado, a presente alteração especifica que esses benefícios deverão manifestar-se em termos de 
escolha, de preço e de qualidade dos serviços.

Alteração 371
Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-B – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

A garantia de um funcionamento a longo prazo, eficaz e fiável, das redes de gás natural 
deverá igualmente ocupar o centro das atenções das entidades reguladoras. Por outro lado, é 
necessária uma delimitação relativamente à actividade das autoridades de concorrência.
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Alteração 372
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-B – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Supressão das restrições ao comércio de 
gás natural entre Estados-Membros, 
incluindo o desenvolvimento de 
capacidades adequadas de transporte 
transfronteiras para satisfazer a procura, 
reforçar a integração dos mercados 
nacionais e permitir o fluxo do gás natural 
sem restrições na União Europeia;

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 373
Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-B – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

(c) Supressão das restrições eventualmente 
existentes ao comércio de gás natural entre 
Estados-Membros, incluindo o 
desenvolvimento de capacidades 
adequadas de transporte transfronteiras 
para satisfazer a procura, reforçar a 
integração dos mercados nacionais e 
permitir o fluxo do gás natural sem 
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sem restrições na União Europeia; restrições na União Europeia;

Or. de

Justificação

A garantia de um funcionamento a longo prazo, eficaz e fiável, das redes de gás natural 
deverá igualmente ocupar o centro das atenções das entidades reguladoras. Por outro lado, é 
necessária uma delimitação relativamente à actividade das autoridades de concorrência.

Alteração 374
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-B – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

As energias renováveis e descentralizadas devem ser promovidas de forma muito activa e 
constituir um objectivo político claro da entidade reguladora.

Alteração 375
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-B – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A eficiência energética, as energias renováveis e as tecnologias com baixa produção de 
carbono devem ser tidas em conta pelas entidades reguladoras nacionais, mas não é 
necessário acrescentar uma obrigação explícita de as promover, o que seria contrário ao 
papel daquelas entidades enquanto regulador económico (e em matéria de concorrência).

Alteração 376
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-B – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

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

(f) Garantia de benefícios para os 
consumidores graças ao funcionamento 
eficiente do respectivo mercado nacional e 
à promoção de uma concorrência efectiva 
em colaboração com as autoridades 
responsáveis pela concorrência.

Or. en

Justificação

A promoção de uma concorrência efectiva não deve constituir um objectivo em si, mas sim 
orientar-se para os interesses dos consumidores em termos de uma maior escolha, preços 
mais baixos e melhor qualidade do serviço.
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Alteração 377
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-B – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

"(f-A) Garantia de que os consumidores, 
incluindo os utilizadores deficientes, 
obtenham o máximo benefício em termos 
de escolha, preço e qualidade."

Or. en

Justificação

Convém acentuar que a abertura do mercado resultará em benefícios para os utilizadores 
finais, sejam eles consumidores ou utilizadores industriais. A abertura do mercado não deve 
constituir um objectivo em si, mas sim dar origem a benefícios em termos de escolha, 
qualidade e preço. Além disso, esta alteração especifica que esses benefícios devem traduzir-
se em termos de escolha, preço e qualidade dos serviços.

Alteração 378
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-B – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

"(f-A) Garantia da protecção dos 
consumidores, especialmente os que 
sejam considerados vulneráveis, bem 
como da acessibilidade dos serviços de 
aprovisionamento de gás natural."

Or. ro
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Justificação

A directiva tem como objectivo a abertura do mercado com vista a oferecer serviços de maior 
qualidade e mais acessíveis no contexto da concorrência crescente. Por conseguinte, o 
consumidor deve encontrar-se no cerne das políticas das autoridades reguladoras.

Alteração 379
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-C – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A entidade reguladora terá as seguintes 
obrigações:

1. A entidade reguladora terá as seguintes 
obrigações sem prejuízo das competências 
de outras autoridades nacionais:

Or. de

Justificação

Sobre a demarcação das competências das autoridades reguladoras e responsáveis pela 
concorrência, ver justificação da alteração ao artigo 24.º-B.

Alteração 380
Giles Chichester

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-C – nº 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Assegurar que os operadores e, se for o 
caso, os proprietários das redes de 
transporte e distribuição, assim como as 
empresas de gás natural, cumpram as 
obrigações que lhes incumbem por força da 
presente directiva e de outra legislação 
comunitária aplicável, inclusive no que 

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

Or. en

Justificação

É necessário reforçar a disposição com vista a acentuar as obrigações das autoridades 
reguladoras em matéria de separação, um elemento crucial do Terceiro Pacote Energético.  
A menção explícita desta obrigação, aliada à probabilidade de a Agência rever este aspecto e 
emitir um parecer formal destinado à Comissão ou a um regulador nacional individual, 
ajudará a garantir a observância.

Alteração 381
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-C – nº 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

É necessário reforçar a disposição com vista a acentuar as obrigações das autoridades 
reguladoras em matéria de separação, um elemento crucial do Terceiro Pacote Energético.
Os operadores de GNL e armazenamento não devem ser excluídos.
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Alteração 382
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-C – nº 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. de

Justificação

Sobre a demarcação das competências das autoridades reguladoras e responsáveis pela 
concorrência, ver justificação da alteração ao artigo 24.º-B.

Alteração 383
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-C – nº 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O controlo, pelas autoridades reguladoras, dos operadores de redes de transporte públicos 
ou privados deve garantir que as decisões em matéria de investimento e de utilização das 
infra-estruturas tenham igualmente em conta os consumidores em território nacional e os que 
utilizam redes em ligação.  Nesta óptica, o texto da alínea b) do n.º 1 é insuficiente.  É 
necessário deixar bem claro o principal objectivo da cooperação entre as entidades 
reguladoras nacionais.

Alteração 384
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-C – nº 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Cooperar com as entidades reguladoras 
desses Estados-Membros em questões 
transfronteiriças, inclusive para garantir 
uma capacidade de interligação suficiente 
entre as infra-estruturas de transporte, de 
molde a satisfazer uma avaliação global 
eficaz do mercado e os critérios de 
segurança do abastecimento de gás, sem 
discriminação entre as empresas de 
aprovisionamento nos diferentes Estados-
Membros;

Or. en

Justificação

É necessário reforçar a disposição com vista a enunciar um objectivo-chave da cooperação, 
nomeadamente que as decisões em matéria de investimento e utilização das infra-estruturas 
devem ter igualmente em conta os consumidores em território nacional e os que utilizam 
redes em ligação.
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Alteração 385
Edit Herczog

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-C – nº 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Cooperar com as entidades reguladoras 
desses Estados-Membros e com a Agência
em questões transfronteiriças;

Or. en

Justificação

A Agência deve participar em todas as actividades transfronteiriças a fim de garantir 
práticas transparentes e leais e níveis de investimento suficientes. Não devemos permitir que 
se crie um vazio na regulamentação das questões relativas aos mercados transfronteiriços e 
regionais.

Alteração 386
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-C – nº 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Cooperar com as entidades reguladoras 
desses Estados-Membros e com a Agência
em questões transfronteiriças;

Or. en
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Alteração 387
Giles Chichester

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-C – nº 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Assegurar a inexistência de subvenções 
cruzadas entre as actividades de transporte, 
distribuição, armazenamento, GNL e 
fornecimento;

(e) Fiscalizar o cumprimento dos 
requisitos de separação da propriedade no 
quadro da presente directiva e de outra 
legislação comunitária relevante e 
assegurar a inexistência de subvenções 
cruzadas entre as actividades de transporte, 
distribuição, armazenamento, GNL e 
fornecimento;

Or. en

Justificação

É necessário reforçar a disposição com vista a acentuar as obrigações das autoridades 
reguladoras em matéria de separação, um elemento crucial do Terceiro Pacote Energético.  
A menção explícita desta obrigação, aliada à probabilidade de a Agência rever este aspecto e 
emitir um parecer formal destinado à Comissão ou a um regulador nacional individual, 
ajudará a garantir a observância.

Alteração 388
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-C – nº 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Assegurar a inexistência de subvenções 
cruzadas entre as actividades de transporte, 
distribuição, armazenamento, GNL e
fornecimento;

(e) Fiscalizar o cumprimento dos 
requisitos de separação da propriedade no 
quadro da presente directiva e de outra 
legislação comunitária relevante e 
assegurar a inexistência de subvenções 
cruzadas entre as actividades de transporte, 
distribuição, armazenamento, GNL e 
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fornecimento;

Or. en

Justificação

É necessário reforçar a disposição com vista a acentuar as obrigações das autoridades 
reguladoras em matéria de separação, um elemento crucial do Terceiro Pacote Energético.

Alteração 389
Hannes Swoboda

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-C – nº 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Analisar os planos de investimento dos 
operadores das redes de transporte e 
apresentar no seu relatório anual uma 
apreciação do plano de investimento destes 
operadores no que respeita à coerência com 
o plano decenal europeu de 
desenvolvimento das redes mencionado no 
artigo 2.º-C do Regulamento (CE) 
n.º 1775/2005;

(f) Analisar os planos de investimento dos 
operadores das redes de transporte e 
apresentar no seu relatório anual uma 
apreciação do plano de investimento destes 
operadores no que respeita à coerência com 
o plano decenal europeu de 
desenvolvimento das redes mencionado no 
artigo 2.º-C do Regulamento (CE) 
n.º 1775/2005; os planos de investimento 
dos operadores das redes de transporte 
devem garantir que as competências dos 
trabalhadores e o seu número sejam 
suficientes para satisfazer as obrigações 
de serviço; o não cumprimento do plano 
de investimento implica a imposição de 
sanções proporcionadas ao operador da 
rede de transporte, em conformidade com 
as orientações emitidas pela Agência;

Or. en

Justificação

Deve competir às entidades reguladoras assegurar que os planos decenais de investimento 
incluam disposições destinadas a garantir que a mão-de-obra possa satisfazer as obrigações 
de serviço público previstas na directiva.  Devem ser impostas sanções eficazes, adequadas e 
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dissuasoras às empresas de gás que não cumpram as obrigações que lhes incumbem por 
força da presente directiva.

Alteração 390
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-C – nº 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Algumas autoridades reguladoras nacionais já são obrigadas a fiscalizar o funcionamento do 
mercado da electricidade no que respeita à qualidade do abastecimento e dos serviços 
prestados aos consumidores, os quais beneficiarão efectivamente de uma regulamentação 
mais coerente e transparente.

Alteração 391
Hannes Swoboda

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-C – nº 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A fim de garantir o cumprimento das obrigações de serviço público, as entidades reguladoras 
devem ter a possibilidade de fiscalizar a qualidade dos serviços, bem como a segurança e a 
fiabilidade das redes.

Alteração 392
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-C – nº 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A fim de garantir o cumprimento das obrigações de serviço público, as entidades reguladoras 
devem ter a possibilidade de fiscalizar a qualidade dos serviços, bem como a segurança e a 
fiabilidade das redes.
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Alteração 393
Anne Laperrouze

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-C – nº 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Algumas autoridades reguladoras nacionais já são obrigadas a fiscalizar o funcionamento do 
mercado da electricidade no que respeita à qualidade do abastecimento e dos serviços 
prestados aos consumidores, os quais beneficiarão efectivamente de uma regulamentação 
mais coerente e transparente.

Alteração 394
Erika Mann

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-C – nº 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en



AM\715225PT.doc 91/110 PE404.544v01-00

PT

Alteração 395
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-C – nº 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

Sobre a demarcação das competências das autoridades reguladoras e responsáveis pela 
concorrência, ver justificação da alteração ao artigo 24.º-B.

Alteração 396
Erika Mann

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-C – nº 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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Or. en

Alteração 397
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-C – nº 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Justificação

Sobre a demarcação das competências das autoridades reguladoras e responsáveis pela 
concorrência, ver justificação da alteração ao artigo 24.º-B.

Alteração 398
Toine Manders

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-C – nº 1 – alínea i)
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Texto da Comissão Alteração

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

(i) Fiscalizar o grau de abertura eficaz do 
mercado e de concorrência aos níveis 
grossista e retalhista, inclusive no comércio 
de gás natural, nos preços ao consumidor, 
nas taxas de mudança de fornecedor, na 
adequação dos pagamentos antecipados 
por forma a traduzirem o consumo real,
nas taxas de ligação e corte da ligação, nas 
taxas de manutenção e nas queixas dos 
consumidores em formato acordado, assim 
como os eventuais falseamentos ou 
restrições da concorrência, em colaboração 
com as autoridades responsáveis pela 
concorrência, incluindo a prestação de 
informações pertinentes e a comunicação 
de casos relevantes a essas autoridades;

Or. en

Justificação

Dotar a autoridade de um poder de controlo sobre um leque mais vasto de taxas e de 
despesas reforça as possibilidades de escolha que se oferecem aos consumidores.

Alteração 399
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-C – n.º 1 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

“(i-A) Fiscalizar a ocorrência de práticas 
contratuais restritivas, incluindo 
disposições de exclusividade, que possam 
impedir ou limitar a possibilidade de os 
clientes não domésticos celebrarem 
contratos com mais do que um 
fornecedor; se for caso disso, as entidades 
reguladoras nacionais informam as 
autoridades nacionais responsáveis pela 
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concorrência sobre essas práticas;”

Or. en

Justificação

Permitir que os clientes não domésticos escolham os seus fornecedores e não estejam sujeitos 
a cláusulas de exclusividade contribuirá para aumentar a concorrência no mercado interno.

Alteração 400
Hannes Swoboda

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-C – n.º 1 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

“(i-A) Fiscalizar a ocorrência de práticas 
contratuais restritivas, incluindo 
disposições de exclusividade, que possam 
impedir ou limitar a possibilidade de os 
clientes não domésticos celebrarem 
contratos com mais do que um 
fornecedor; se for caso disso, as entidades 
reguladoras nacionais informam as 
autoridades nacionais responsáveis pela 
concorrência sobre essas práticas;”

Or. en

Justificação

Permitir que os clientes não domésticos escolham os seus fornecedores e não estejam sujeitos 
a cláusulas de exclusividade contribuirá para aumentar a concorrência no mercado interno.
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Alteração 401
Britta Thomsen

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-C – n.º 1 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

“(i-A) Fiscalizar a ocorrência de práticas 
contratuais restritivas, incluindo 
disposições de exclusividade, que possam 
impedir ou limitar a possibilidade de os 
clientes não domésticos celebrarem 
contratos com mais do que um 
fornecedor; se for caso disso, as entidades 
reguladoras nacionais informam as 
autoridades nacionais responsáveis pela 
concorrência sobre essas práticas;”

Or. en

Justificação

Permitir que os clientes não domésticos escolham os seus fornecedores e não estejam sujeitos 
a cláusulas de exclusividade contribuirá para aumentar a concorrência no mercado interno.

Alteração 402
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-C – n.º 1 – alínea (i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

“(i-A) Fiscalizar a ocorrência de práticas 
contratuais restritivas, incluindo 
disposições de exclusividade, que possam 
impedir ou limitar a possibilidade de os 
clientes não domésticos celebrarem 
contratos com mais do que um 
fornecedor; se for caso disso, as entidades 
reguladoras nacionais informam as 
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autoridades nacionais responsáveis pela 
concorrência sobre essas práticas;”

Or. en

Justificação

Permitir que os clientes não domésticos escolham os seus fornecedores e não estejam sujeitos 
a cláusulas de exclusividade contribuirá para aumentar a concorrência no mercado interno.

Alteração 403
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-C – n.º 1 – alínea (i-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

“(i-B) Reconhecer a liberdade contratual 
no que respeita aos contratos a longo 
prazo e a possibilidade de celebrar 
contratos baseados em activos, desde que 
sejam compatíveis com a legislação 
comunitária em vigor.”

Or. en

Justificação

É necessário desenvolver novas capacidades, em especial pelos novos operadores, e podem 
ser necessários contratos a longo prazo com clientes de base para garantir uma parte do 
financiamento desses investimentos. Além disso, os grandes consumidores de energia 
precisam de ter acesso a contratos de energia previsíveis e a longo prazo para continuarem a 
ser competitivos em relação a outras regiões em que estes contratos são acessíveis.
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Alteração 404
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-C – nº 1 – alínea (j)

Texto da Comissão Alteração

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

(j) Monitorizar o tempo que as empresas de 
transporte e distribuição demoram a 
executar as ligações e reparações e impor 
sanções de acordo com as orientações da 
Agência em caso de atraso injustificado;

Or. en

Justificação

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

Alteração 405
Hannes Swoboda

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-C – nº 1 – alínea (j)

Texto da Comissão Alteração

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

(j) Monitorizar o tempo que as empresas de 
transporte e distribuição demoram a 
executar as ligações e reparações e impor 
sanções de acordo com as orientações da 
Agência em caso de atraso injustificado;

Or. en

Justificação

A fim de proteger os consumidores de forma eficaz, as disposições do anexo A devem ter 
força executiva, e as entidades reguladoras devem aplicar sanções eficazes, adequadas e 
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dissuasoras às empresas de electricidade que não cumpram as obrigações que lhes incumbem 
por força da presente directiva.

Alteração 406
Dominique Vlasto

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-C – nº 1 – alínea (k)

Texto da Comissão Alteração

(k) Fiscalizar e analisar as condições de 
acesso ao armazenamento em instalações e 
na rede e a outros serviços auxiliares, 
conforme previsto no artigo 19.º;

(k) Fiscalizar as condições de acesso ao 
armazenamento em instalações e na rede e 
a outros serviços auxiliares, conforme 
previsto no artigo 19.º;

Or. fr

Justificação

Apesar de o texto não precisar a diferença entre "fiscalizar" e "avaliar", este acréscimo tende 
a criar uma base jurídica para novos poderes específicos ex ante sobre o armazenamento em 
instalações e na rede e a outros serviços auxiliares. Isto contraria o regime de acesso 
negociado por parte de terceiros que pode ser autorizado pelos Estados-Membros (n.º 3 do 
artigo 19.º). Estes mecanismos de mercado não regulados para o acesso aos armazenamentos 
por parte de terceiros constituem incitações ao investimento e devem ser preservados.

Alteração 407
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-C – nº 1 – alínea (l)

Texto da Comissão Alteração

(l) Sem prejuízo das competências de 
outras autoridades reguladoras nacionais, 
assegurar padrões elevados de serviço 
público de gás natural, protecção aos 
clientes vulneráveis e eficácia para as 

(l) Sem prejuízo das competências de 
outras autoridades reguladoras nacionais, 
assegurar a fiscalização em matéria de 
padrões elevados de serviço público de gás 
natural e de protecção aos clientes 



AM\715225PT.doc 99/110 PE404.544v01-00

PT

medidas de protecção dos consumidores 
estabelecidas no anexo A;

vulneráveis;

Or. en

Justificação

As medidas de política social, como o estabelecimento de padrões elevados de serviço 
público e universal, incumbem sobretudo aos governos, na medida em que não impliquem a 
regulação do mercado retalhista. De qualquer modo, as entidades reguladoras nacionais 
devem controlar esses padrões, a fim de assegurar um nível adequado de protecção dos 
consumidores de electricidade.

Alteração 408
Anne Laperrouze

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-C – nº 1 – alínea (l)

Texto da Comissão Alteração

(l) Sem prejuízo das competências de 
outras autoridades reguladoras nacionais, 
assegurar padrões elevados de serviço 
público de gás natural, protecção aos 
clientes vulneráveis e eficácia para as 
medidas de protecção dos consumidores 
estabelecidas no anexo A;

(l) Sem prejuízo das competências de 
outras autoridades reguladoras nacionais, 
assegurar a fiscalização em matéria de 
padrões elevados de serviço público de gás 
natural e de protecção aos clientes 
vulneráveis;

Or. en

Justificação

Algumas obrigações devem ser cumpridas, em primeiro lugar, pelos governos, já que dizem 
respeito sobretudo a medidas sociais, e não à regulação do mercado retalhista. As entidades 
reguladoras não se julgam competentes para definir a política social. No entanto, deve ser-
lhes atribuída competência para assegurar a aplicação efectiva do Anexo A. Deve ficar claro, 
no mínimo, que a responsabilidade da aplicação do Anexo A em matéria de protecção dos 
consumidores incumbe às entidades reguladoras.
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Alteração 409
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-C – nº 1 – alínea (l)

Texto da Comissão Alteração

(l) Sem prejuízo das competências de 
outras autoridades reguladoras nacionais, 
assegurar padrões elevados de serviço 
público de gás natural, protecção aos 
clientes vulneráveis e eficácia para as 
medidas de protecção dos consumidores 
estabelecidas no anexo A;

(l) Sem prejuízo das competências de 
outras autoridades reguladoras nacionais, 
assegurar a fiscalização em matéria de 
padrões elevados de serviço público de gás 
natural e de protecção aos clientes 
vulneráveis;

Or. de

Justificação

Algumas obrigações devem ser cumpridas, em primeiro lugar, pelos governos, já que dizem 
respeito sobretudo a medidas sociais, e não à regulação do mercado retalhista. As entidades 
reguladoras não se julgam competentes para definir a política social.

Alteração 410
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-C – nº 1 – alínea (l)

Texto da Comissão Alteração

(l) Sem prejuízo das competências de 
outras autoridades reguladoras nacionais, 
assegurar padrões elevados de serviço 
público de gás natural, protecção aos 
clientes vulneráveis e eficácia para as 
medidas de protecção dos consumidores 
estabelecidas no anexo A;

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

Or. de
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Justificação

A respeito da distinção entre as competências das entidades reguladoras e das autoridades 
responsáveis pela concorrência, ver justificação da alteração relativa ao artigo 24.º-B.

Alteração 411
Toine Manders

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-C – nº 1 – alínea (l)

Texto da Comissão Alteração

(l) Sem prejuízo das competências de 
outras autoridades reguladoras nacionais, 
assegurar padrões elevados de serviço 
público de gás natural, protecção aos 
clientes vulneráveis e eficácia para as 
medidas de protecção dos consumidores 
estabelecidas no anexo A;

(l) Sem prejuízo das competências de 
outras autoridades nacionais, assegurar em 
toda a União Europeia padrões elevados 
de serviço público de gás natural 
uniformes e transparentes para os 
consumidores, nomeadamente, para os 
cidadãos, e garantir a protecção aos 
clientes vulneráveis e eficácia para todas as 
medidas de protecção dos consumidores 
estabelecidas no anexo A;

Or. en

Justificação

Uma maior clarificação das obrigações da entidade reguladora terá uma incidência positiva 
no funcionamento do mercado e acabará por beneficiar os consumidores.

Alteração 412
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-C – nº 1 – alínea (l)

Texto da Comissão Alteração

(l) Sem prejuízo das competências de (l) Sem prejuízo das competências de 
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outras autoridades reguladoras nacionais, 
assegurar padrões elevados de serviço 
público de gás natural, protecção aos 
clientes vulneráveis e eficácia para as 
medidas de protecção dos consumidores 
estabelecidas no anexo A;

outras autoridades reguladoras nacionais, 
assegurar padrões elevados de serviço 
público de gás natural, protecção aos 
clientes vulneráveis e eficácia para as 
medidas de protecção dos consumidores 
estabelecidas no anexo A, assim como a 
sua execução;

Or. en

Justificação

A fim de proteger os consumidores de forma eficaz, as disposições do anexo A devem ter 
força executiva, e as entidades reguladoras devem aplicar sanções eficazes, adequadas e 
dissuasoras às empresas de electricidade que não cumpram as obrigações que lhes incumbem 
por força da presente directiva.

Alteração 413
Hannes Swoboda

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-C – nº 1 – alínea (l)

Texto da Comissão Alteração

(l) Sem prejuízo das competências de 
outras autoridades reguladoras nacionais, 
assegurar padrões elevados de serviço 
público de gás natural, protecção aos 
clientes vulneráveis e eficácia para as 
medidas de protecção dos consumidores 
estabelecidas no anexo A;

(l) Sem prejuízo das competências de 
outras autoridades reguladoras nacionais, 
assegurar padrões elevados de serviço 
público de gás natural, protecção aos 
clientes vulneráveis e eficácia para as 
medidas de protecção dos consumidores 
estabelecidas no anexo A, assim como a 
sua execução;

Or. en

Justificação

A fim de proteger os consumidores de forma eficaz, as disposições do anexo A devem ter 
força executiva, e as entidades reguladoras devem aplicar sanções eficazes, adequadas e 
dissuasoras às empresas de electricidade que não cumpram as obrigações que lhes incumbem 
por força da presente directiva.
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Alteração 414
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-C – n.º 1 – alínea (l-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

"(l-A) Assegurar a eficácia bem como a 
execução das medidas de protecção dos 
consumidores enunciadas no Anexo A;"

Or. en

Justificação

As eficácia das medidas de protecção dos consumidores enunciadas no Anexo A deve ser 
assegurada pelas entidades reguladoras.

Alteração 415
Anne Laperrouze

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-C – n.º 1 – alínea (l-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

"(l-A) Assegurar a eficácia das medidas 
de protecção dos consumidores 
enunciadas no Anexo A;"

Or. en

Justificação

Algumas obrigações devem ser cumpridas, em primeiro lugar, pelos governos, já que dizem 
respeito sobretudo a medidas sociais, e não à regulação do mercado retalhista. As entidades 
reguladoras não se julgam competentes para definir a política social. No entanto, deve ser-
lhes atribuída competência para assegurar a aplicação efectiva do Anexo A. Deve ficar claro, 
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no mínimo, que a responsabilidade da aplicação do Anexo A em matéria de protecção dos 
consumidores incumbe às entidades reguladoras.

Alteração 416
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-C – n.º 1 – alínea (l-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

"(l-A) Assegurar a eficácia das medidas 
de protecção dos consumidores 
enunciadas no Anexo A;"

Or. de

Justificação

As entidades reguladoras devem encarregar-se de assegurar a aplicação eficaz das 
disposições do Anexo A. Há que especificar, no mínimo, que a responsabilidade da aplicação 
do Anexo A no que respeita à protecção dos clientes incumbe às entidades reguladoras.
Propõe-se, por conseguinte, que esta obrigação faça objecto separadamente de uma outra 
alínea.

Alteração 417
Anne Laperrouze

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-C – nº 1 – alínea (n)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O acesso aos dados reais de consumo é uma condição indispensável para que o consumidor 
possa gerir a eficiência energética ou seja capaz de fazer uma comparação entre os vários 
fornecedores. Uma vez que já procedem à consulta das partes interessadas e são 
responsáveis pela fiscalização dos mercados retalhistas no sector da energia, as autoridades 
reguladoras são as autoridades adequadas para tratar as relações entre os operadores de 
sistemas de distribuição, os fornecedores e os consumidores (incluindo as normas, as 
responsabilidades, os acordos contratuais, os acordos de intercâmbio de dados e as 
garantias de qualidade).

Alteração 418
Toine Manders

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-C – nº 1 – alínea (n)

Texto da Comissão Alteração

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

(n) Assegurar o acesso aos dados de 
consumo dos clientes, nomeadamente no 
que diz respeito aos preços e a todas as 
despesas conexas, a aplicação de um 
formato harmonizado e facilmente 
compreensível para esses dados, um 
pagamento antecipado que traduza o 
consumo real e o acesso imediato, para 
todos os consumidores, aos dados, em 
conformidade com o anexo A, alínea h);

Or. en

Justificação

Os consumidores pagam antecipadamente o gás, por exemplo, numa base mensal. Muitas 
vezes, estes pagamentos antecipados não traduzem o consumo real. As empresas de energia 
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recebem assim dos consumidores um empréstimo isento de juros. Com as novas tecnologias -
designadamente com os contadores inteligentes - as empresas de energia têm a possibilidade 
de reclamar pagamentos antecipados mais ajustados.

Alteração 419
Hannes Swoboda

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-C – n.º 1 – alínea (o-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

“(o-A) Garantir a transparência das 
flutuações dos preços grossistas.”

Or. en

Justificação

A fim de garantir condições equitativas para todos os intervenientes no mercado da 
electricidade, devem ser disponibilizadas informações sobre as variações dos preços 
grossistas.

Alteração 420
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-C – n.º 1 – alínea (o-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

“(o-A) Fixar ou aprovar as tarifas de 
acesso à rede e publicar a metodologia 
subjacente ao cálculo das mesmas;”

Or. en
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Justificação

As entidades reguladoras nacionais devem ter a possibilidade de fixar ou aprovar as tarifas 
que garantam um acesso equitativo ao mercado da electricidade por parte de todos os 
interessados, e a metodologia subjacente ao cálculo dessas tarifas deve ser transparente e 
publicada em conformidade com o n.º 4 deste artigo.

Alteração 421
Mary Honeyball

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-C – n.º 1 – alínea (o-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

“(o-A) Fixar ou aprovar as tarifas de 
acesso à rede e publicar a metodologia 
subjacente ao cálculo das mesmas;”

Or. en

Justificação

As entidades reguladoras nacionais devem ter a possibilidade de fixar ou aprovar as tarifas 
que garantam um acesso equitativo ao mercado da electricidade por parte de todos os 
interessados, e a metodologia subjacente ao cálculo dessas tarifas deve ser transparente e 
publicada em conformidade com o n.º 4 deste artigo.

Alteração 422
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-C – n.º 1 – alínea (o-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

“(o-B) Impor limites de preços nos 
mercados não concorrenciais durante um 
período definido e limitado, a fim de 
proteger os consumidores contra os 
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abusos de mercado; os limites de preços 
são fixados num valor suficientemente 
elevado para não desencorajar a entrada 
de novos operadores e a expansão dos 
concorrentes existentes;”

Or. en

Justificação

As entidades reguladoras nacionais devem ter a possibilidade de impor limites de preços em 
caso de excessivo poder de mercado, os quais devem ser suficientemente elevados para não 
desencorajar a entrada de novos operadores e a expansão dos concorrentes existentes, nem 
contrariar o desenvolvimento do mercado interno da electricidade.

Alteração 423
Eluned Morgan

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-C – n.º 1 – alínea (o-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

“(o-B) Impor limites de preços nos 
mercados não concorrenciais durante um 
período definido e limitado, a fim de 
proteger os consumidores contra os 
abusos de mercado; os limites de preços 
são fixados num valor suficientemente 
elevado para não desencorajar a entrada 
de novos operadores e a expansão dos 
concorrentes existentes;”

Or. en

Justificação

As entidades reguladoras nacionais devem ter a possibilidade de impor limites de preços em 
caso de excessivo poder de mercado, os quais devem ser suficientemente elevados para não 
desencorajar a entrada de novos operadores e a expansão dos concorrentes existentes, nem 
contrariar o desenvolvimento do mercado interno da electricidade.
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Alteração 424
Dominique Vlasto

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-C – nº 1 – alínea (p)

Texto da Comissão Alteração

(p) Fiscalizar a correcta aplicação dos 
critérios que determinam se uma 
instalação de armazenamento é abrangida 
pelo disposto no n.º 3 ou no n.º 4 do 
artigo 19.º.

(p) Fiscalizar a correcta aplicação dos 
critérios, de acordo com os quais se 
poderá determinar se o acesso às 
instalações de armazenamento e ao 
armazenamento na rede é técnica e/ou 
economicamente necessário para permitir 
um acesso eficiente à rede com vista ao 
abastecimento dos clientes.

Or. fr

Justificação

Esta alteração visa a coerência com as novas disposições do n.º 1 do artigo 19.º, que 
introduzem a obrigação, para os Estados-Membros, de definir e publicar os critérios para 
determinar se o acesso às instalações de armazenamento e ao armazenamento na rede é 
técnica e/ou economicamente necessário para permitir um acesso eficaz à rede com vista ao 
abastecimento dos clientes.

Alteração 425
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-C – n.º 1 – alínea (p-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

"(p-A) Assegurar que a estrutura das 
tarifas cobradas ao consumidor final não 
incite ao consumo de energia;"

Or. en
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Justificação

A fim de assegurar o fomento da eficiência energética, devem ser oferecidas a todos os 
consumidores de gás "tarifas progressivas". Estas evitam a estrutura habitual das "tarifas 
binominais" (pagamento fixo e proporcional), nas quais a energia utilizada tende a ser mais 
barata na medida em que haja maior consumo. O contrário é que deveria ser obrigatório. Em 
regra, os reguladores deveriam impor quer tarifas estritamente proporcionais, quer outras 
tarifas inovadoras.

Alteração 426
Alyn Smith

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-C – n.º 1 – alínea (p-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

"(p-A) Estabelecer e aplicar critérios 
transparentes e objectivos para a 
regulação do mercado interno do gás;"

Or. en

Alteração 427
Alyn Smith

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-C – n.º 1 – alínea (p-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

"(p-B) Publicar o procedimento a seguir 
no caso de os participantes no mercado 
desejarem recorrer das suas decisões."

Or. en
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