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Alteração 36
Eugenijus Maldeikis

Proposta de regulamento
Considerando 3

Não se aplica à versão portuguesa.

Or. lt

Justificação

Não se aplica à versão portuguesa.

Alteração 37
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Com base na avaliação de impacto dos 
recursos necessários para uma entidade 
central, concluiu-se que a sua criação 
oferecia algumas vantagens a longo prazo 
sobre as outras opções. Deve, pois, ser 
criada uma Agência de Cooperação dos 
Reguladores da Energia, a seguir 
denominada “a Agência”.

(5) Com base na avaliação de impacto dos 
recursos necessários para uma entidade 
central, concluiu-se que a sua criação 
oferecia algumas vantagens a longo prazo 
sobre as outras opções. Deve, pois, ser 
criada uma Rede de Cooperação dos 
Reguladores da Energia, a seguir 
denominada “a Rede”.
(Esta modificação aplica-se à 
integralidade do texto legislativo em 
apreço; a sua aprovação impõe 
adaptações técnicas em todo o texto.)

Or. fr



PE404.596v01-00 4/95 AM\716143PT.doc

PT

Alteração 38
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A Agência deve assegurar que as 
funções de regulação desempenhadas a 
nível nacional pelas entidades reguladoras 
nacionais em conformidade com a 
Directiva 2003/54/CE e com a Directiva 
2003/55/CE sejam correctamente 
coordenadas e, se necessário, completadas 
a nível comunitário. Para tal, é necessário 
garantir a independência da Agência, a 
sua elevada capacidade técnica e 
regulamentar, transparência e eficiência.

(6) A Rede deve assegurar que as funções 
de regulação desempenhadas a nível 
nacional pelas entidades reguladoras 
nacionais em conformidade com a 
Directiva 2003/54/CE e com a Directiva 
2003/55/CE sejam correctamente 
coordenadas e, se necessário, completadas 
a nível comunitário.

Or. fr

Alteração 39
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A Agência deve assegurar que as 
funções de regulação desempenhadas a 
nível nacional pelas entidades reguladoras 
nacionais em conformidade com a 
Directiva 2003/54/CE e com a Directiva 
2003/55/CE sejam correctamente 
coordenadas e, se necessário, completadas 
a nível comunitário. Para tal, é necessário 
garantir a independência da Agência, a sua 
elevada capacidade técnica e regulamentar, 
transparência e eficiência.

(6) A Agência, enquanto delegação das 
entidades reguladoras nacionais, deve 
assegurar que as funções de regulação 
desempenhadas a nível nacional pelas 
entidades reguladoras nacionais em 
conformidade com a Directiva 2003/54/CE 
e com a Directiva 2003/55/CE sejam 
correctamente coordenadas aos níveis 
europeu e regional e, se necessário, 
completadas a estes níveis. Para tal, é 
necessário garantir a independência da 
Agência, a sua elevada capacidade técnica 
e regulamentar, transparência e eficiência.

Or. en
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Justificação

A Agência deve ser considerada uma delegação das entidades reguladoras nacionais 
e não uma delegação de poderes da Comissão. Além disso, a fim de evitar uma "terra 
de ninguém" em termos regulamentares quando os mercados nacionais forem 
integrados nos mercados regionais, será conferido à Agência o mandato de 
coordenar as autoridades nacionais competentes no que se refere à orientação, ao 
estabelecimento de normas e ao controlo dos mercados regionais.

Alteração 40
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A Agência deve acompanhar a 
cooperação entre os operadores de redes de 
transporte nos sectores do gás e da 
electricidade e a execução das actividades 
da rede europeia de operadores de redes 
de transporte de electricidade e da rede 
europeia de operadores de redes de 
transporte de gás. A participação da 
Agência é essencial para assegurar que a 
cooperação dos operadores de redes de 
transporte se processe de forma eficiente e 
transparente em benefício do mercado 
interno.

(7) A Rede deve organizar a cooperação 
entre os operadores de redes de transporte 
nos sectores do gás e da electricidade.

Or. fr

Alteração 41
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Convém estabelecer uma estrutura na 
qual as entidades reguladoras nacionais 
possam cooperar. Essa estrutura deve 
facilitar a aplicação uniforme da 
legislação sobre o mercado interno da 

Suprimido
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electricidade e do gás em toda a 
Comunidade. No que respeita a situações 
que envolvam dois ou mais 
Estados-Membros, devem ser confiados à 
Agência poderes para adoptar decisões 
individuais. Tais poderes devem abranger 
o regime regulador a aplicar às 
infra-estruturas que ligam dois ou mais 
Estados-Membros, as isenções às regras 
do mercado interno para as novas 
interligações eléctricas e as novas 
infra-estruturas de gás localizadas em
dois ou mais Estados-Membros.

Or. fr

Alteração 42
Nikolaos Vakalis

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Convém estabelecer uma estrutura na 
qual as entidades reguladoras nacionais 
possam cooperar. Essa estrutura deve 
facilitar a aplicação uniforme da legislação 
sobre o mercado interno da electricidade e 
do gás em toda a Comunidade. No que 
respeita a situações que envolvam dois ou 
mais Estados-Membros, devem ser 
confiados à Agência poderes para adoptar 
decisões individuais. Tais poderes devem 
abranger o regime regulador a aplicar às 
infra-estruturas que ligam dois ou mais 
Estados-Membros, as isenções às regras do 
mercado interno para as novas 
interligações eléctricas e as novas infra-
estruturas de gás localizadas em dois ou 
mais Estados-Membros.

(8) Convém estabelecer uma estrutura na 
qual as entidades reguladoras nacionais 
possam cooperar. Essa estrutura deve 
facilitar a aplicação uniforme da legislação 
sobre o mercado interno da electricidade e 
do gás em toda a Comunidade. No que 
respeita a situações que envolvam dois ou 
mais Estados-Membros, devem ser 
confiados à Agência poderes para adoptar 
decisões individuais. Tais poderes devem 
abranger o regime regulador a aplicar às 
infra-estruturas que ligam dois ou mais 
Estados-Membros e as isenções às regras 
do mercado interno para as novas 
interligações eléctricas.

Or. en
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Justificação

Os pedidos de isenção para as novas infra-estruturas devem ser tratados em primeiro 
lugar pelas entidades reguladoras dos Estados-Membros em questão, para facilitar e 
simplificar a criação de novas infra-estruturas importantes, e ser em seguida 
submetidos à aprovação da Comissão, que melhor garante os interesses europeus 
devido à sua função constitutiva de guardiã dos Tratados.

Alteração 43
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Dado que a Agência tem uma visão 
geral das entidades reguladoras 
nacionais, deve assumir um papel de 
aconselhamento da Comissão nas 
questões de regulação do mercado. Deve 
também informar a Comissão sempre que 
considere que a cooperação entre 
operadores de redes de transporte não 
produz os resultados necessários ou que 
uma entidade reguladora nacional cuja 
decisão tenha infringido orientações não 
se mostra disposta a respeitar o parecer da 
Agência.

Suprimido

Or. fr

Alteração 44
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Dado que a Agência tem uma visão 
geral das entidades reguladoras nacionais, 
deve assumir um papel de aconselhamento 
da Comissão nas questões de regulação do 
mercado. Deve também informar a 
Comissão sempre que considere que a 

(9) Dado que a Agência tem uma visão 
geral das entidades reguladoras nacionais, 
deve assumir um papel nas questões de 
regulação do mercado..
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cooperação entre operadores de redes de 
transporte não produz os resultados 
necessários ou que uma entidade 
reguladora nacional cuja decisão tenha 
infringido orientações não se mostra 
disposta a respeitar o parecer da Agência.

Or. en

Justificação

A Agência deve ser o actor principal na elaboração e adopção de códigos de 
mercado.

Alteração 45
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A Agência deve também poder emitir 
orientações vinculativas para ajudar as 
entidades reguladoras e os intervenientes 
no mercado a partilhar boas práticas.

suprimido

Or. fr

Alteração 46
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A Agência deve também poder emitir 
orientações não vinculativas para ajudar 
as entidades reguladoras e os intervenientes 
no mercado a partilhar boas práticas.

(10) A Agência deve também poder emitir 
pareceres não vinculativos para ajudar as 
entidades reguladoras e os intervenientes 
no mercado a partilhar boas práticas. Caso 
uma autoridade nacional não siga o 
parecer da Agência, deve apresentar 
publicamente uma justificação adequada. 
Se considerar necessário, a Agência 
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poderá emitir um novo parecer, de 
carácter vinculativo, fornecendo para tal 
uma fundamentação adequada.

Or. it

Justificação

Considera-se necessário dar à Agência o poder de emitir pareceres não vinculativos 
para ajudar as autoridades nacionais e os operadores do mercado a partilhar as 
boas práticas.

Alteração 47
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A estrutura da Agência deve ser 
adaptada de forma a corresponder às 
necessidades específicas da 
regulamentação no sector da energia. É 
necessário ter plenamente em conta, em 
especial, o papel específico das entidades 
reguladoras nacionais e a sua 
independência.

Suprimido

Or. fr

Alteração 48
Eugenijus Maldeikis

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A estrutura da Agência deve ser 
adaptada de forma a corresponder às 
necessidades específicas da 
regulamentação no sector da energia. É 
necessário ter plenamente em conta, em 
especial, o papel específico das entidades 

(11) A estrutura da Agência deve ser 
adaptada de forma a corresponder às 
necessidades específicas da 
regulamentação no sector da energia. É 
necessário ter plenamente em conta, em 
especial, o papel específico das entidades 
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reguladoras nacionais e a sua 
independência.

reguladoras nacionais e assegurar a sua 
independência.

Or. lt

Justificação

A independência das entidades reguladoras nacionais não deve ser apenas tida em 
conta, mas também tem de ser assegurada, na elaboração e na ulterior aplicação das 
disposições do terceiro pacote da energia.

Alteração 49
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) O Conselho de Administração deve 
dispor dos poderes necessários para 
elaborar o orçamento, verificar a sua 
execução, elaborar o regulamento 
interno, adoptar regras financeiras e 
nomear o Director.

Suprimido

Or. en

Justificação

É necessário clarificar o papel e a competência do Conselho de Administração. Este 
considerando é, portanto, prematuro nesta fase do processo, pelo que deve ser 
suprimido.

Alteração 50
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) O Conselho de Administração deve (12) O Conselho de Administração da 
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dispor dos poderes necessários para 
elaborar o orçamento, verificar a sua 
execução, elaborar o regulamento interno, 
adoptar regras financeiras e nomear o 
Director.

Rede deve dispor dos poderes necessários 
para elaborar o orçamento, verificar a sua 
execução, elaborar o regulamento interno, 
adoptar regras financeiras e nomear o 
Director.

Or. fr

Alteração 51
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A Agência deve dispor dos poderes 
necessários para desempenhar as funções 
de regulamentação com eficiência e 
sobretudo de forma independente. A 
independência das entidades reguladoras 
não só é um princípio de base da boa 
governação mas também uma condição 
fundamental para assegurar a confiança do 
mercado. Em função da situação a nível 
nacional, o Conselho de Reguladores deve, 
pois, actuar independentemente de 
quaisquer interesses de mercado e não 
solicitar nem receber instruções de nenhum 
Governo nem de qualquer outra entidade 
pública ou privada.

(13) A Rede deve dispor dos poderes 
necessários para desempenhar as funções 
de regulamentação com eficiência e 
sobretudo de forma independente. A 
independência das entidades reguladoras 
não só é um princípio de base da boa 
governação mas também uma condição 
fundamental para assegurar a confiança do 
mercado. Em função da situação a nível 
nacional, a Rede de Reguladores deve, 
pois, actuar independentemente de 
quaisquer interesses de mercado e não 
solicitar nem receber instruções de nenhum 
Governo nem de qualquer outra entidade 
pública ou privada.

Or. fr

Alteração 52
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Nos casos em que a Agência tenha 
poderes de decisão, as partes interessadas 
devem, por razões de economia 

Suprimido
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processual, ter o direito de interpor 
recurso junto da Câmara de Recurso, que 
deve fazer parte da Agência mas ser 
independente da sua estrutura 
administrativa e reguladora.

Or. fr

Alteração 53
Eugenijus Maldeikis

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Nos casos em que a Agência tenha
poderes de decisão, as partes interessadas 
devem, por razões de economia processual, 
ter o direito de interpor recurso junto da 
Câmara de Recurso, que deve fazer parte 
da Agência mas ser independente da sua 
estrutura administrativa e reguladora.

(14) Dado que a Agência tem poderes de 
decisão, as partes interessadas devem, por 
razões de economia processual, ter o 
direito de interpor recurso junto da Câmara 
de Recurso, que deve fazer parte da 
Agência mas ser independente da sua 
estrutura administrativa e reguladora.

Or. lt

Justificação

A presente proposta prevê que cabe à Agência tomar decisões de perfil e nível gerais.

Alteração 54
Anni Podimata

Proposta de regulamento
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) A Comissão apresenta ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, o 
mais tardar quatro anos após o início 
efectivo da actividade da Agência e, em 
seguida, de cinco em cinco anos, um 
relatório sobre as funções específicas e os 
resultados alcançados pela Agência, 
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acompanhado de propostas adequadas 
para melhorar o seu funcionamento.

Or. en

Alteração 55
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

Estabelecimento Estabelecimento de uma Rede de 
Reguladores da Energia

É estabelecida a Agência de Cooperação 
dos Reguladores da Energia, a seguir 
denominada “a Agência”, com o objectivo 
de complementar a nível europeu as 
funções de regulação desempenhadas a 
nível nacional pelas entidades 
reguladoras mencionadas no artigo 
22.°-A da Directiva 2003/54/CE e no 
artigo 24.°-A da Directiva 2003/55/CE e, 
se necessário, coordenar a sua actuação.

Após parecer favorável do Parlamento 
Europeu e do Conselho, é estabelecida 
pela Comissão a Rede de Cooperação dos 
Reguladores da Energia, a seguir 
denominada a "Rede".

Or. fr

Alteração 56
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

É estabelecida a Agência de Cooperação 
dos Reguladores da Energia, a seguir 
denominada “a Agência”, com o objectivo 
de complementar a nível europeu as 
funções de regulação desempenhadas a 
nível nacional pelas entidades reguladoras 
mencionadas no artigo 22.°-A da Directiva 
2003/54/CE e no artigo 24.°-A da Directiva 
2003/55/CE e, se necessário, coordenar a 

É estabelecida a Agência de Cooperação 
dos Reguladores da Energia, a seguir 
denominada “a Agência”, com o objectivo 
de complementar a nível europeu as 
funções de regulação desempenhadas a 
nível nacional pelas entidades reguladoras 
mencionadas no artigo 22.°-A da Directiva 
2003/54/CE e no artigo 24.°-A da Directiva 
2003/55/CE – sempre que sejam 
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sua actuação. afectados, pelo menos, dois 
Estados-Membros – e, se necessário, 
coordenar a sua actuação. 

Or. de

Justificação

A alteração visa esclarecer que a Agência deve intervir nos casos em que é de prever 
um fosso em matéria de regulação em virtude da actuação transfronteiriça. 

Alteração 57
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 2

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º Suprimido
Estatuto jurídico e sede

1. A Agência será um organismo 
comunitário dotado de personalidade 
jurídica.
2. Em todos os Estados-Membros, a 
Agência gozará da mais ampla 
capacidade jurídica reconhecida pela 
legislação destes Estados às pessoas 
colectivas. Pode, nomeadamente, adquirir 
ou alienar bens móveis e imóveis e ser 
parte num processo judicial.
3. A Agência é representada pelo seu 
Director.
4. A sede da Agência é fixada em [local]. 
Enquanto as suas instalações não 
estiverem prontas, será acolhida em 
instalações da Comissão.

Or. fr
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Alteração 58
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em todos os Estados-Membros, a 
Agência gozará da mais ampla capacidade 
jurídica reconhecida pela legislação destes 
Estados às pessoas colectivas. Pode, 
nomeadamente, adquirir ou alienar bens 
móveis e imóveis e ser parte num processo 
judicial.

2. Em todos os Estados-Membros, a 
Agência gozará da mais ampla capacidade 
jurídica reconhecida pela legislação destes 
Estados às pessoas colectivas. Pode ser 
parte num processo judicial.

Or. de

Justificação

A Agência não deve adquirir bens.

Alteração 59
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. A sede da Agência é fixada em [local]. 
Enquanto as suas instalações não estiverem 
prontas, será acolhida em instalações da 
Comissão.

4. A sede da Agência é fixada em 
Potsdam. Enquanto as suas instalações não 
estiverem prontas, será acolhida em 
instalações da Comissão.

Or. de

Justificação

Potsdam, cidade situada no Estado de Brandeburgo, grande produtor de energia, é 
uma localização ideal para a Agência, igualmente no que se refere às possibilidades 
de transporte para os membros da Agência.



PE404.596v01-00 16/95 AM\716143PT.doc

PT

Alteração 60
Dragoş Florin David

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A sede da Agência é fixada em [local].  
Enquanto as suas instalações não estiverem 
prontas, será acolhida em instalações da 
Comissão.

4. A sede da Agência é fixada em 
Bucareste, na Roménia. Enquanto as suas 
instalações não estiverem prontas, será 
acolhida em instalações da Comissão.

Or. ro

Justificação

As sedes das agências europeias e das instituições europeias em geral devem ser 
equilibradamente repartidas entre os Estados-Membros da União. Bucareste é a 
capital da Roménia, uma cidade com um bom desenvolvimento, infra-estruturas de 
nível europeu e dois aeroportos internacionais. O tempo de voo a partir de qualquer 
capital europeia não excede as quatro horas (2 horas e 45 minutos de Bruxelas). A 
Presidência e o Governo da Roménia apoiam a ideia de instalar a Agência em 
Bucareste.

Alteração 61
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º Suprimido
Composição

A Agência será constituída por:
(a) Um Conselho de Administração, que 
terá as responsabilidades definidas no 
artigo 10.º;
(b) Um Conselho de Reguladores, que 
terá as responsabilidades definidas no 
artigo 12.º;
(c) Um Director, que terá as 
responsabilidades definidas no 
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artigo 14.º;
(d) Uma Câmara de Recurso, que terá as 
responsabilidades definidas no artigo 16.º.

Or. fr

Alteração 62
Edit Herczog

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea c-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Um Grupo Permanente de 
Intervenientes no Mercado, ao qual 
incumbem as responsabilidades 
estabelecidas no artigo 14.º-A.

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração relativa ao novo artigo 14.º-A.

Alteração 63
Edit Herczog

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea c-B) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(c-B) Um Grupo Permanente de 
Consumidores, ao qual incumbem as 
responsabilidades estabelecidas no artigo 
14.º-B.

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração relativa ao novo artigo 14.º-B.
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Alteração 64
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

A Agência pode: A Agência irá:

(a) Emitir pareceres dirigidos aos 
operadores de redes de transporte;

(a) Emitir pareceres dirigidos aos 
operadores de redes de transporte;

(b) Emitir pareceres dirigidos às entidades 
reguladoras;

(b) Emitir pareceres dirigidos às entidades 
reguladoras;

(c) Emitir pareceres e recomendações à 
Comissão;

(c) Emitir pareceres e recomendações à 
Comissão;

(d) Adoptar decisões individuais nos casos 
específicos previstos nos artigos 7.° e 8.°.

(d) Adoptar decisões individuais nos casos 
específicos previstos nos artigos 6.º, 7.° e 
8.°.

Or. en

Justificação

A fim de evitar a auto-regulação, a Agência deve poder tomar decisões vinculativas 
no que diz respeito às suas funções relacionadas com a cooperação dos operadores 
de redes de transporte.

Alteração 65
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

A Agência pode: A Agência irá:

(a) Emitir pareceres dirigidos aos 
operadores de redes de transporte;

(a) Emitir pareceres dirigidos aos 
operadores de redes de transporte;

(b) Emitir pareceres dirigidos às entidades 
reguladoras;

(b) Emitir pareceres dirigidos às entidades 
reguladoras;

(c) Emitir pareceres e recomendações à (c) Emitir pareceres e recomendações à 
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Comissão; Comissão;
(d) Adoptar decisões individuais nos casos 
específicos previstos nos artigos 7.° e 8.°.

(d) Adoptar decisões individuais nos casos 
específicos previstos nos artigos 6.º, 7.° e 
8.°.

Or. en

Justificação

A fim de evitar a auto-regulação, a Agência deve poder tomar decisões vinculativas 
no que diz respeito às suas funções relacionadas com a cooperação dos operadores 
de redes de transporte.

Alteração 66
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Emitir pareceres dirigidos aos 
operadores de redes de transporte; 

Não se aplica à versão portuguesa.

Or. de

Alteração 67
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Adoptar decisões individuais nos casos 
específicos previstos nos artigos 7.° e 8.°. 

(d) Adoptar decisões individuais nos casos 
específicos previstos nos artigos 6.°, 7.° e 
8.°. 

Or. de

Justificação

A Agência deve poder tomar decisões vinculativas igualmente no quadro da 
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cooperação com operadores de redes de transporte, para que seja possível evitar uma 
auto-regulação dos operadores de redes de transporte.

Alteração 68
Hannes Swoboda

Proposta de regulamento
Artigo 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Adoptar decisões individuais nos casos 
específicos previstos nos artigos 7.° e 8.°.

(d) Adoptar decisões individuais nos casos 
específicos previstos nos artigos 6.°,  7.° e 
8.°. 

Or. de

Justificação

A Agência deve poder tomar decisões vinculativas igualmente no quadro da 
cooperação com operadores de redes de transporte, para que seja possível evitar uma 
auto-regulação dos operadores de redes de transporte.

Alteração 69
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 4 – alínea d-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Coordenar as entidades reguladoras 
nacionais no que respeita aos mercados 
regionais da electricidade e do gás.

Or. en

Justificação

Além disso, a fim de evitar uma "terra de ninguém" em termos regulamentares 
quando os mercados nacionais forem integrados nos mercados regionais, será 
conferido à Agência o mandato de coordenar as entidades nacionais competentes no 
que se refere à orientação, ao estabelecimento de normas e ao controlo dos mercados 
regionais.
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Alteração 70
Dragoş Florin David

Proposta de regulamento
Artigo 4 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Emitir pareceres sobre os códigos 
técnicos elaborados pelo agrupamento de 
operadores de redes de transporte.

Or. ro

Justificação

A Agência deverá verificar, compreender e adoptar os códigos técnicos elaborados 
pelo agrupamento de operadores de redes de transporte, bem como controlar o 
cumprimento dos mesmos após a sua adopção.

Alteração 71
Eugenijus Maldeikis

Proposta de regulamento
Artigo 4 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Rever decisões de certificação 
adoptadas pelas entidades reguladoras 
nacionais;

Or. lt

Alteração 72
Eugenijus Maldeikis

Proposta de regulamento
Artigo 4 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-B) promover, juntamente com a 
Comissão a cooperação inter-regional 
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entre os mercados de energia e assumir a 
responsabilidade pela sua integração no 
mercado único europeu da electricidade;

Or. lt

Alteração 73
Eugenijus Maldeikis

Proposta de regulamento
Artigo 4 – alínea d-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-C) Aprovar os operadores das redes 
independentes nomeados pelos Estados-
Membros nos termos do n.º 1 do artigo 
10.º da Directiva 2003/51/CE (alterada 
pelo COM(2007)0528).

Or. lt

Alteração 74
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

A Agência pode, a pedido da Comissão ou 
por iniciativa própria, emitir um parecer à 
Comissão sobre todas as questões relativas 
ao objectivo para o qual foi estabelecida.

A Rede pode emitir um parecer à Comissão 
sobre todas as questões relativas ao 
objectivo para o qual foi estabelecida.

Or. fr
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Alteração 75
Christian Ehler, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

A Agência pode, a pedido da Comissão ou 
por iniciativa própria, emitir um parecer à 
Comissão sobre todas as questões relativas 
ao objectivo para o qual foi estabelecida

A Agência pode, a pedido do Parlamento 
Europeu, do Conselho ou da Comissão ou 
por iniciativa própria, emitir um parecer ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e à 
Comissão sobre todas as questões relativas 
ao objectivo para o qual foi estabelecida.

Or. de

Justificação

Reforço da cooperação da Agência com o Parlamento Europeu.  

Alteração 76
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
Consulta

A Agência consultará os intervenientes no 
mercado, os consumidores e os 
utilizadores finais de uma forma 
alargada, precoce, aberta e transparente, 
em particular no que diz respeito às suas 
missões relacionadas com os operadores 
das redes de transporte.

Or. en

Justificação

O Grupo Europeu de Reguladores da Electricidade e do Gás (ERGEG) está 
actualmente a proceder a consultas públicas a nível da União Europeia. Seria 
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portanto conveniente que a Agência assumisse esta missão, uma vez que já possui 
experiência e normas bem estabelecidas no domínio das consultas públicas. Além 
disso, a Agência actua no interesse de todos os intervenientes no mercado, enquanto 
que os operadores das redes de transporte podem ser parte interessada.

Alteração 77
Edit Herczog

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
Consulta

A Agência consultará os intervenientes no 
mercado, os consumidores e os 
utilizadores finais de uma forma 
alargada, precoce, aberta e transparente, 
em particular no que diz respeito às suas 
missões relacionadas com os operadores 
das redes de transporte.

Or. en

Justificação

O Grupo Europeu de Reguladores da Electricidade e do Gás (ERGEG) está 
actualmente a proceder a consultas públicas a nível da União Europeia. Seria 
portanto conveniente que a Agência assumisse esta missão, uma vez que já possui 
experiência e normas bem estabelecidas no domínio das consultas públicas. Além 
disso, a Agência actua no interesse de todos os intervenientes no mercado, enquanto 
que os operadores das redes de transporte podem ser parte interessada.

Alteração 78
Anne Laperrouze

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5-A
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Consulta
A Agência consultará os intervenientes no 
mercado, os consumidores e os 
utilizadores finais de uma forma 
alargada, precoce, aberta e transparente, 
em particular no que diz respeito às suas 
missões relacionadas com os operadores 
das redes de transporte.

Or. en

Justificação

O Grupo Europeu de Reguladores da Electricidade e do Gás (ERGEG) está 
actualmente a proceder a consultas públicas a nível da União Europeia. Seria 
portanto conveniente que a Agência assumisse esta missão, uma vez que já possui 
experiência e normas bem estabelecidas no domínio das consultas públicas. Além 
disso, a Agência actua no interesse de todos os intervenientes no mercado, enquanto 
que os operadores das redes de transporte podem ser parte interessada.

Alteração 79
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5-A
Consulta

A Agência consultará os intervenientes no 
mercado, os consumidores e os 
utilizadores finais de uma forma 
alargada, precoce, aberta e transparente, 
em particular no que diz respeito às suas 
missões relacionadas com os operadores 
das redes de transporte.

Or. en

Justificação

O Grupo Europeu de Reguladores da Electricidade e do Gás (ERGEG) está 
actualmente a proceder a consultas públicas a nível da União Europeia. Seria 
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portanto conveniente que a Agência assumisse esta missão, uma vez que já possui 
experiência e normas bem estabelecidas no domínio das consultas públicas.

Alteração 80
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5°-A
Consulta dos intervenientes no mercado e 

dos consumidores
No exercício das suas tarefas, a Agência 
consulta todos os intervenientes no 
mercado e consumidores relevantes de 
forma abrangente, atempada, aberta e 
transparente, sobretudo no que se refere 
às suas tarefas em relação aos operadores 
de redes de transporte.

Or. de

Justificação

As consultas públicas a nível da UE são actualmente realizadas pelo ERGEG. Esta 
tarefa deve, por conseguinte, ser assumida pela Agência, uma vez que dispõe já de 
regras estabelecidas e de experiência em matéria de consultas públicas. Além disso, a 
Agência age no interesse de todos os intervenientes no mercado, enquanto os 
operadores de redes de transporte são eventualmente, eles próprios, parte 
interessada. 

Alteração 81
Hannes Swoboda

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5°-A
Consulta dos intervenientes no mercado e 
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dos consumidores
No exercício das suas tarefas, a Agência 
consulta todos os intervenientes no 
mercado e consumidores relevantes de 
forma abrangente, atempada, aberta e
transparente, sobretudo no que se refere 
às suas tarefas em relação aos operadores 
de redes de transporte.

Or. de

Justificação

As consultas públicas a nível da UE são actualmente realizadas pelo ERGEG. Esta
tarefa deve, por conseguinte, ser assumida pela Agência, uma vez que dispõe já de 
regras estabelecidas e de experiência em matéria de consultas públicas. Além disso, a 
Agência age no interesse de todos os intervenientes no mercado, enquanto os 
operadores de redes de transporte são eventualmente, eles próprios, parte 
interessada.

Alteração 82
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5-A
Elaboração de orientações

1. A Agência, no prazo máximo de seis 
meses, elaborará orientações para a 
fixação de princípios básicos, claros e 
objectivos para a harmonização das 
regras técnicas e de mercado.
2. Para elaborar estas orientações, a 
Agência procederá a uma ampla consulta 
de todos intervenientes no mercado 
pertinentes, de uma forma aberta e 
transparente.
3. A Agência finalizará e adoptará os 
projectos de orientações com base nas 
consultas efectuadas. Tornará públicas 
todas as observações recebidas e explicará 
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como foram tidas em consideração nos 
projectos finais de orientações, ou 
justificará a sua rejeição.
4. A Agência pode, por iniciativa própria 
ou a pedido do Parlamento Europeu ou 
da Comissão, iniciar um procedimento 
semelhante para a actualização de 
orientações.

Or. en

Justificação

As orientações devem ser elaboradas e adaptadas após uma ampla consulta 
efectuada pela Agência para a fixação de princípios básicos para a harmonização 
das regras. Os códigos só poderão ser correctamente elaborados após a adopção de 
orientações firmes. O papel do Parlamento Europeu é reforçado graças à 
possibilidade de proceder à revisão destas orientações.

Alteração 83
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-B
Elaboração de códigos de mercado

1. Após a adopção das orientações nos 
termos do artigo 5.º-A, a Agência, no 
prazo máximo de seis meses, elaborará 
projectos de códigos de mercado que 
respeitem integralmente os princípios 
estabelecidos nas orientações.
2. Para elaborar estes códigos, a Agência 
procederá a uma ampla consulta de todos 
intervenientes no mercado pertinentes, de 
uma forma aberta e transparente. 
3. Com base nesta consulta, a Agência 
finalizará e adoptará os projectos de 
códigos. Tornará públicas todas as 
observações recebidas e explicará como 
foram tidas em consideração nos 
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projectos finais de orientações, ou 
justificará a sua rejeição.
4. A Agência pode, por iniciativa própria 
ou a pedido do Parlamento Europeu, 
iniciar um procedimento semelhante para 
a revisão dos códigos existentes, 
adoptando o procedimento descrito no n.º 
2.

Or. en

Justificação

Os códigos de mercado devem ser elaborados e adoptados após uma ampla consulta 
efectuada pela Agência. O papel do Parlamento Europeu é reforçado graças à 
possibilidade de proceder à revisão destes códigos.

Alteração 84
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º Suprimido
Funções relativas à cooperação dos 
operadores de redes de transporte
1. A Agência enviará um parecer à 
Comissão sobre o projecto de estatutos, a 
lista de membros e o projecto de 
regulamento interno da rede europeia de 
operadores de redes de transporte de 
electricidade em conformidade com o 
n.º 2 do artigo 2.º-B do Regulamento (CE) 
n.° 1228/2003 e da rede europeia de 
operadores de redes de transporte de gás 
em conformidade com o n.º 2 do artigo 
2.º-B do Regulamento (CE) 
n.° 1775/2005.
2. A Agência acompanhará a execução 
das actividades da rede europeia de 
operadores de redes de transporte de 
electricidade, como previsto no artigo 
2.º-D do Regulamento (CE) 
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n.° 1228/2003, e da rede europeia de 
operadores de redes de transporte de gás, 
como previsto no artigo 2.º-D do 
Regulamento (CE) n.° 1775/2005. 
3. A Agência pode emitir um parecer à 
rede europeia de operadores de redes de 
transporte de electricidade tal como 
previsto no n.º 2 do artigo 2.º-D do 
Regulamento (CE) n.° 1228/2003 e à rede 
europeia de operadores de redes de 
transporte de gás tal como previsto no 
n.º 2 do artigo 2.º-D do Regulamento (CE) 
n.° 1775/2005, sobre os códigos técnicos 
ou de mercado, o projecto de programa de 
trabalho anual e o projecto de plano de 
investimento decenal.
4. Enviará um parecer devidamente 
justificado à Comissão caso considere que 
o projecto de programa de trabalho anual 
ou o projecto de plano de investimento 
decenal apresentados em conformidade 
com o n.º 2 do artigo 2.º-D do 
Regulamento (CE) n.° 1228/2003 e o n.º 2 
do artigo 2.º-D do Regulamento (CE) 
n.° 1775/2005 não asseguram um 
tratamento não discriminatório, uma 
concorrência efectiva e um 
funcionamento eficiente do mercado.
5. A Agência emitirá um parecer 
devidamente justificado à Comissão, em 
conformidade com o n.º 2 do artigo 2.º-E 
do Regulamento (CE) n.° 1228/2003 e 
com o n.º 2 do artigo 2.º-E do 
Regulamento (CE) n.° 1775/2005, caso 
considere que um código técnico ou de 
mercado não assegura um tratamento não 
discriminatório, uma concorrência 
efectiva e um funcionamento eficiente do 
mercado, que um código técnico ou de 
mercado não foi adoptado num prazo 
razoável ou que os operadores de redes de 
transporte não aplicam um código técnico 
ou de mercado. 
6. A Agência acompanhará a cooperação 
regional dos operadores de redes de 
transporte referidos no artigo 2.º-H do 
Regulamento (CE) n.º 1228/2003 e no 



AM\716143PT.doc 31/95 PE404.596v01-00

PT

artigo 2.º-H do Regulamento (CE) 
n.º 1775/2005.

Or. fr

Alteração 85
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Agência pode emitir um parecer à 
rede europeia de operadores de redes de 
transporte de electricidade tal como 
previsto no n.º 2 do artigo 2.º-D do 
Regulamento (CE) n.° 1228/2003 e à rede 
europeia de operadores de redes de 
transporte de gás tal como previsto no n.º 
2 do artigo 2.º-D do Regulamento (CE) n.° 
1775/2005, sobre os códigos técnicos ou 
de mercado, o projecto de programa de 
trabalho anual e o projecto de plano de 
investimento decenal.

3. A Agência aprova o plano de 
investimento decenal das redes europeias
de operadores de redes de transporte de 
electricidade e de gás, a que se refere o
artigo 2.º-C do Regulamento (CE) 
n.º 1228/2003 e o artigo 2.º-C do 
Regulamento (CE) n.° 1775/2005, 
assegurando um tratamento não 
discriminatório, uma concorrência 
efectiva e um funcionamento eficaz do 
mercado.

Or. en

Justificação

O plano de investimento decenal deverá ser sujeito à aprovação da Agência. É 
necessário evitar a auto-regulação a nível comunitário. É necessário evitar a auto-
regulação a nível comunitário. Compete à entidade reguladora nacional aprovar os 
planos de investimento dos ORT. Por conseguinte, a nível comunitário, a Agência 
deverá aprovar o plano de investimento decenal para toda a Comunidade. Os 
investidores carecem de um quadro normativo claro e previsível.
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Alteração 86
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Agência pode emitir um parecer à 
rede europeia de operadores de redes de 
transporte de electricidade tal como 
previsto no n.º 2 do artigo 2.º-D do 
Regulamento (CE) n.° 1228/2003 e à rede 
europeia de operadores de redes de 
transporte de gás tal como previsto no n.º 
2 do artigo 2.º-D do Regulamento (CE) 
n.° 1775/2005, sobre os códigos técnicos 
ou de mercado, o projecto de programa de 
trabalho anual e o projecto de plano de 
investimento decenal.

3. A Agência aprovará os códigos e 
normas (incluindo o plano de 
investimento decenal contendo os 
obstáculos ao desenvolvimento de redes 
transfronteiriças causados por práticas ou 
procedimentos de autorização 
divergentes), a fim de assegurar a não 
discriminação, a concorrência efectiva e o 
funcionamento eficaz e seguro do 
mercado.

Or. en

Justificação

Clarificações e aditamentos à luz das alterações ao regulamento relativo ao mercado 
do gás.

Alteração 87
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Agência pode emitir um parecer à
rede europeia de operadores de redes de 
transporte de electricidade tal como 
previsto no n.º 2 do artigo 2.º-D do 
Regulamento (CE) n.° 1228/2003 e à rede 
europeia de operadores de redes de 
transporte de gás tal como previsto no n.º 2 
do artigo 2.º-D do Regulamento (CE) n.° 
1775/2005, sobre os códigos técnicos ou de 
mercado, o projecto de programa de 
trabalho anual e o projecto de plano de 

3. Após a consulta de todos as partes 
interessadas nos termos do artigo 5.º-A, a 
Agência elaborará orientações 
estratégicas para a rede europeia de 
operadores de redes de transporte de 
electricidade tal como previsto no n.º 2 do 
artigo 2.º-D do Regulamento (CE) n.° 
1228/2003 e para a rede europeia de 
operadores de redes de transporte de gás tal 
como previsto no n.º 2 do artigo 2.º-D do 
Regulamento (CE) n.° 1775/2005, sobre os 
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investimento decenal. códigos técnicos ou de mercado, o projecto 
de programa de trabalho anual e o projecto 
de plano de investimento decenal, nos 
domínios enunciados nos n.ºs 3 e 5 do 
artigo 2.º-C do Regulamento (CE) n.º 
1228/2003 e nos n.ºs 3 e 5 do artigo 2.º-C 
do Regulamento (CE) n.º 1775/2005. 
Estas orientações estratégicas garantirão 
a não discriminação, a concorrência 
efectiva e o funcionamento eficaz do 
mercado. Uma vez elaborado o projecto de 
orientações estratégicas, a Agência 
transmite-o à Comissão, que pode adoptar 
essas orientações estratégicas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 2 do artigo 13.º do Regulamento (CE) 
n.º 1228/2003 e no n.º 2 do artigo 14.º do 
Regulamento (CE) n.º 1775/2005.

Or. en

Justificação

No início do procedimento de regulamentação, a Agência de Cooperação dos 
Reguladores da Energia presta um aconselhamento formal à Comissão sob a forma 
de orientações estratégicas para a rede europeia dos operadores das redes de 
transportes, que servirão para a elaboração dos códigos técnicos. Com base neste 
aconselhamento formal, sugere-se a instituição de um procedimento de comitologia 
para a transmissão das orientações estratégicas vinculativas que servirão para o 
futuro trabalho.

Alteração 88
Anne Laperrouze

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Agência pode emitir um parecer à
rede europeia de operadores de redes de 
transporte de electricidade tal como 
previsto no n.º 2 do artigo 2.º-D do 
Regulamento (CE) n.° 1228/2003 e à rede 
europeia de operadores de redes de 

3. Após a consulta de todos as partes 
interessadas nos termos do artigo 5.º-A, a 
Agência elaborará orientações 
estratégicas para a rede europeia de 
operadores de redes de transporte de 
electricidade tal como previsto no n.º 2 do 
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transporte de gás tal como previsto no n.º 2 
do artigo 2.º-D do Regulamento (CE) n.° 
1775/2005, sobre os códigos técnicos ou 
de mercado, o projecto de programa de 
trabalho anual e o projecto de plano de 
investimento decenal.

artigo 2.º-D do Regulamento (CE) n.° 
1228/2003 e para a rede europeia de 
operadores de redes de transporte de gás tal 
como previsto no n.º 2 do artigo 2.º-D do 
Regulamento (CE) n.° 1775/2005, nos 
domínios enunciados nos n.ºs 3 e 5 do 
artigo 2.º-C do Regulamento (CE) n.º 
1228/2003 e nos n.ºs 3 e 5 do artigo 2.º-C 
do Regulamento (CE) n.º 1775/2005.
Estas orientações estratégicas garantirão 
a não discriminação, a concorrência 
efectiva e o funcionamento eficaz do 
mercado. Uma vez elaborado o projecto de 
orientações estratégicas, a Agência 
transmite-o à Comissão, que pode adoptar 
essas orientações estratégicas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 2 do artigo 13.º do Regulamento (CE) 
n.º 1228/2003 e no n.º 2 do artigo 14.º do 
Regulamento (CE) n.º 1775/2005.

Or. en

Justificação

O objectivo e o alcance dos códigos técnicos propostos e os princípios de alto nível 
do plano de investimento decenal, que devem ser desenvolvidos pela rede europeia de 
operadores de redes de transporte, em conformidade com o artigo 2.º-E do 
Regulamento (CE) n.º 1225/2003 e com o artigo 2.º-E do Regulamento (CE) n.º 
1775/2005, devem ser definidos "ex ante".

Alteração 89
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 6, n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Agência pode emitir um parecer à
rede europeia de operadores de redes de 
transporte de electricidade tal como 
previsto no n.º 2 do artigo 2.º-D do 
Regulamento (CE) n.° 1228/2003 e à rede 
europeia de operadores de redes de 

3. Após a realização de uma consulta de 
todos os intervenientes no mercado 
relevantes, em conformidade com o artigo 
5.°-A, a Agência elabora, para os 
domínios enumerados nos n.°s 3 e 5 do 
artigo 2.°-C do Regulamento (CE) n.° 
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transporte de gás tal como previsto no n.º 2 
do artigo 2.º-D do Regulamento (CE) n.° 
1775/2005, sobre os códigos técnicos ou 
de mercado, o projecto de programa de 
trabalho anual e o projecto de plano de 
investimento decenal.

1228/2003 e nos n.°s 3 e 5 do artigo 2.°-D 
do Regulamento (CE) n.° 1775/2005, 
orientações estratégicas para a rede 
europeia de operadores de redes de 
transporte de electricidade e a rede 
europeia de operadores de redes de 
transporte de gás. As orientações 
estratégicas asseguram um tratamento 
não discriminatório, uma concorrência 
efectiva e um funcionamento eficiente do 
mercado. Uma vez concluídas, a Agência 
transmite as orientações estratégicas à 
Comissão, que as adopta de acordo com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no n° 2 do artigo 13° do 
Regulamento (CE) n° 1228/2003 e no n° 2 
do artigo 14° do Regulamento (CE) n° 
1775/2005. 

Or. de

Justificação

O alcance e os detalhes dos códigos técnicos propostos e dos princípios gerais do 
plano de investimento decenal que, nos termos do artigo 2°-E do Regulamento (CE) 
n° 1228/2003 e do artigo 2°-E do Regulamento (CE) n° 1775/2005 devem ser 
elaborados pelos operadores de redes de transporte, devem ser, à partida, 
estabelecidos no quadro de um procedimento de comitologia que envolva todas as 
instituições. 

Alteração 90
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Agência pode emitir um parecer à
rede europeia de operadores de redes de 
transporte de electricidade tal como 
previsto no n.º 2 do artigo 2.º-D do 
Regulamento (CE) n.° 1228/2003 e à rede 
europeia de operadores de redes de 
transporte de gás tal como previsto no n.º 2 
do artigo 2.º-D do Regulamento (CE) n.° 
1775/2005, sobre os códigos técnicos ou 
de mercado, o projecto de programa de 

3. Após a consulta de todos as partes 
interessadas, a Agência elaborará 
orientações estratégicas para a rede 
europeia de operadores de redes de 
transporte de electricidade tal como 
previsto no n.º 2 do artigo 2.º-D do 
Regulamento (CE) n.° 1228/2003 e para a
rede europeia de operadores de redes de 
transporte de gás tal como previsto no n.º 2 
do artigo 2.º-D do Regulamento (CE) n.° 
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trabalho anual e o projecto de plano de 
investimento decenal.

1775/2005, nos domínios enunciados nos
n.ºs 3 e 5 do artigo 2.º-C do Regulamento 
(CE) n.º 1228/2003 e nos n.ºs 3 e 5 do 
artigo 2.º-C do Regulamento (CE) n.º 
1775/2005. Estas orientações estratégicas 
garantirão a não discriminação, a 
concorrência efectiva e o funcionamento 
eficaz do mercado. Uma vez elaborado o 
projecto de orientações estratégicas, a 
Agência transmite-o à Comissão, que 
pode adoptar essas orientações 
estratégicas.

Or. en

Justificação

A Agência deve ter competência para elaborar orientações estratégicas após a 
consulta de todas as partes interessadas.

Alteração 91
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Agência pode emitir um parecer à 
rede europeia de operadores de redes de 
transporte de electricidade tal como 
previsto no n.º 2 do artigo 2.º-D do 
Regulamento (CE) n.° 1228/2003 e à rede 
europeia de operadores de redes de 
transporte de gás tal como previsto no n.º 2 
do artigo 2.º-D do Regulamento (CE) n.° 
1775/2005, sobre os códigos técnicos ou 
de mercado, o projecto de programa de 
trabalho anual e o projecto de plano de 
investimento decenal.

3. Após consulta das autoridades 
nacionais no tocante aos territórios da 
respectiva competência, a Agência
fornecerá orientações estratégicas sobre 
os códigos técnicos à rede europeia de 
operadores de redes de transporte de 
electricidade e à rede europeia de 
operadores de redes de transporte de gás. 
Em conformidade com essas orientações, 
os dois organismos elaborarão um 
projecto de códigos técnicos e 
submetê-lo-ão à aprovação da Agência.
A rede europeia de operadores de redes de 
transporte de electricidade e a rede 
europeia de operadores de redes de 
transporte de gás chegarão a acordo e 
apresentarão à Agência o projecto de 
programa de trabalho anual e o projecto 
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de plano de investimento decenal.

Or. it

Justificação

Considera-se necessário confiar às autoridades nacionais um papel consultivo, tendo 
em conta as especificidades dos respectivos territórios. Além disso, a rede europeia 
de operadores de redes de transporte de electricidade, sendo um organismo técnico, 
não deve estabelecer as regras de mercado. É à Comissão que cabe adoptar os 
códigos de mercado tendo em consideração o parecer dos operadores, devendo a 
Agência adoptar os códigos técnicos, com base num projecto apresentado pela rede 
europeia de operadores de redes de transporte de electricidade e pela rede europeia 
de operadores de redes de transporte de gás.

Alteração 92
Lena Ek

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Agência pode emitir um parecer à 
rede europeia de operadores de redes de 
transporte de electricidade tal como 
previsto no n.º 2 do artigo 2.º-D do 
Regulamento (CE) n.° 1228/2003 e à rede 
europeia de operadores de redes de 
transporte de gás tal como previsto no n.º 2 
do artigo 2.º-D do Regulamento (CE) n.° 
1775/2005, sobre os códigos técnicos ou de 
mercado, o projecto de programa de 
trabalho anual e o projecto de plano de 
investimento decenal. 

3. A Agência pode emitir um parecer à 
rede europeia de operadores de redes de 
transporte de electricidade tal como 
previsto no n.º 2 do artigo 2.º-D do 
Regulamento (CE) n.° 1228/2003 e à rede 
europeia de operadores de redes de 
transporte de gás tal como previsto no n.º 2 
do artigo 2.º-D do Regulamento (CE) n.° 
1775/2005, sobre o projecto de códigos 
técnicos ou de mercado, o projecto de 
programa de trabalho anual e o projecto de 
plano de investimento decenal. 

Or. en
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Alteração 93
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Códigos de mercado
3-A. A Agência submeterá à aprovação da 
Comissão orientações estratégicas sobre 
os códigos de mercado. Essa aprovação 
deverá permitir a preparação pela 
Agência do projecto de códigos de 
mercado.
Subsequentemente, a Agência deverá, de 
um modo aberto e transparente, consultar 
todos os operadores de mercado 
implicados e mantê-los informados e 
plenamente envolvidos na preparação do 
projecto. Com base nesta consulta, a 
Agência definirá o projecto relativo aos 
códigos de mercado e submetê-lo-á à 
Comissão para aprovação e consequente 
controlo.

Or. it

Justificação

Considera-se necessário confiar às autoridades nacionais um papel consultivo, tendo 
em conta as especificidades dos respectivos territórios. Além disso, a rede europeia 
de operadores de redes de transporte de electricidade, sendo um organismo técnico, 
não deve estabelecer as regras de mercado. É à Comissão que cabe adoptar os 
códigos de mercado tendo em consideração o parecer dos operadores, devendo a 
Agência adoptar os códigos técnicos, com base num projecto apresentado pela rede 
europeia de operadores de redes de transporte de electricidade e pela rede europeia 
de operadores de redes de transporte de gás.
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Alteração 94
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os planos de investimento decenais 
incluem disposições para a transição para 
redes inteligentes. A Agência e as 
entidades reguladoras nacionais darão 
instruções claras para o progresso dos 
operadores de redes de transporte no 
sentido do desenvolvimento de redes 
inteligentes. Para este fim é fixado um 
calendário por fases, com o objectivo de 
completar o processo.

Or. en

Justificação

A tecnologia das redes inteligentes constitui um desenvolvimento importante, que é 
indispensável ter em devida conta no plano de investimento decenal.

Alteração 95
Edit Herczog

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O plano de investimento decenal deve 
incluir disposições para a transição para 
redes inteligentes no prazo de 10 anos a 
contar da entrada em vigor do presente 
regulamento. A Agência e as entidades 
reguladoras nacionais são consultadas 
sobre o progresso realizado pelos 
operadores de redes de transporte no 
desenvolvimento de redes inteligentes. 
Para este fim é fixado um calendário por 
fases, com o objectivo de completar o 
processo.
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Or. en

Justificação

A tecnologia das redes inteligentes constitui um desenvolvimento importante, que é 
indispensável ter em devida conta no plano de investimento decenal.

Alteração 96
Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Tendo em conta a lista de prioridades 
elaborada pela Comissão, a Agência, a 
pedido da Comissão, elaborará um 
projecto de orientações que as redes 
europeias dos operadores de redes de 
transportes seguirão para a elaboração 
dos códigos e para outras funções 
estabelecidas nos termos do artigo 2.º-C 
do Regulamento (CE) n.º 1288/2003 e do 
artigo 2.º-C do Regulamento (CE) n.º 
1775/2005. Para a elaboração das 
orientações supramencionadas, a Agência 
efectuará uma ampla consulta. A Agência 
submeterá o projecto de orientações à 
Comissão, que o transmitirá à comissão 
referida no n.º 1 do artigo 13.º, tendo em 
vista a sua adopção final, em 
conformidade com o procedimento 
previsto no n.º 2 do artigo 13.º do 
Regulamento (CE) 1228/2003 e do n.º 2 
do artigo 13.º do Regulamento (CE) n.º 
1775/2005.  As redes europeias dos 
operadores de redes de transportes 
elaborarão um projecto de códigos que 
respeite os objectivos e os critérios fixados 
nas orientações adoptadas em 
conformidade com o procedimento 
supramencionado. A Agência finalizará e 
adoptará o projecto de códigos elaborados 
pelas redes europeias dos operadores de 
redes de transportes, cabendo-lhe 
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igualmente o controlo da sua aplicação 
pelas redes.

Or. en

Justificação

Para orientar as REORT na elaboração dos códigos e nas outras funções cruciais, a 
Comissão deverá definir um mandato que prevê os objectivos e quaisquer critérios a 
cumprir por estes códigos/funções. É assim assegurado que as REORT se ocupam das 
questões prioritárias que permitem um mercado comunitário verdadeiramente 
competitivo. A Agência deverá desempenhar um papel essencial na elaboração deste 
mandato. Este mandato apenas deverá contemplar as questões técnicas – se bem que 
os códigos referentes à operação técnica devam ser elaborados pelas REORT.

Alteração 97
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Agência aconselha a Comissão, 
por iniciativa própria ou a pedido da 
Comissão, na elaboração das orientações 
estratégicas destinadas às Redes 
Europeias de Operadores de Redes de 
Transporte (REORT), com base nas quais 
são definidos os códigos e as regras 
(nomeadamente os códigos técnicos, os 
instrumentos de operação de redes e os 
planos de investigação comuns, um plano 
de investimento decenal que inclui 
perspectivas de adequação das 
capacidades de geração, de três em três 
anos, bem como um programa anual de 
trabalho), em conformidade com o 
disposto no n.º 1, alíneas a) e c), do artigo 
2º-C do Regulamento (CE) n.º 1228/2003, 
e no n.º 1, alíneas a) e c), do artigo 2º-C 
do Regulamento (CE) n.º 1775/2005, 
incluindo, se necessário, a adopção de 
orientações vinculativas. A Agência 
aconselha a Comissão, por iniciativa 
própria ou a pedido da Comissão, na 
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elaboração dos códigos do mercado, 
incluindo a adopção de orientações 
vinculativas.

Or. en

Alteração 98
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Após a consulta de todos as partes 
interessadas nos termos do artigo 5.º-A, a 
Agência elaborará orientações 
estratégicas sobre os códigos de mercado. 
Uma vez elaborado o projecto de 
orientações estratégicas sobre os códigos 
de mercado, a Agência transmite-o à 
Comissão, que pode adoptar essas 
orientações estratégicas em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo referido no n.º 2 do 
artigo 13.º do Regulamento (CE) n.º 
1228/2003 e no n.º 2 do artigo 14.º do 
Regulamento (CE) n.º 1775/2005.

Or. en

Justificação

É igualmente proposto que a Agência elabore também orientações estratégicas sobre 
os códigos de mercado, que serão seguidamente desenvolvidas pela Agência em 
colaboração com as partes interessadas mais apropriadas.
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Alteração 99
Anne Laperrouze

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Após a consulta de todos as partes 
interessadas nos termos do artigo 5.º-A, a 
Agência elaborará orientações 
estratégicas sobre os códigos de mercado. 
Uma vez elaborado o projecto de 
orientações estratégicas sobre os códigos 
de mercado, a Agência transmite-o à 
Comissão, que pode adoptar essas 
orientações estratégicas em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo referido no n.º 2 do 
artigo 13.º do Regulamento (CE) n.º 
1228/2003 e no n.º 2 do artigo 14.º do 
Regulamento (CE) n.º 1775/2005.

Or. en

Justificação

É igualmente proposto que a Agência elabore também orientações estratégicas sobre 
os códigos de mercado, que serão seguidamente desenvolvidas pela Agência em 
colaboração com as partes interessadas mais apropriadas.

Alteração 100
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 6, n.° 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Após a realização de uma consulta 
de todos os intervenientes no mercado 
relevantes, em conformidade com o artigo 
5.°-A, a Agência elabora orientações 
estratégicas para os códigos de mercado. 
Uma vez concluídas, a Agência transmite 
as orientações estratégicas sobre os 
códigos de mercado à Comissão, que as 
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adopta de acordo com o procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
n.° 2 do artigo 13.° do Regulamento (CE) 
n° 1228/2003 e no n.° 2 do artigo 14.° do 
Regulamento (CE) n.° 1775/2005.

Or. de

Justificação

Zu Beginn des regulatorischen Prozesses sollte die Agentur der Kommission 
Vorschläge in Form von Strategischen Leitlinien für die Europäischen Netze der 
Übertragungs- und Fernleitungsnetzbetreiber (ENTSOs) zukommen lassen, auf deren 
Grundlage die technischen Kodizes erstellt werden. Wir schlagen vor, dass basierend 
auf diesen Ratschlägen ein Komitologieprozess eingeleitet wird, der zur Erlassung 
„bindender“ Strategischer Leitlinien führt, welche wiederum die Basis für die 
zukünftige Arbeit der ENTSOs darstellen. Außerdem schlagen wir vor, dass die 
Agentur auch Strategische Leitlinien für Marktkodizes vorbereitet und sie dann 
gemeinsam mit den am besten geeigneten Marktteilnehmern weiter entwickelt.

Alteração 101
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Após a consulta de todas as partes 
interessadas, a Agência elaborará 
orientações estratégicas sobre os códigos 
de mercado. Uma vez elaborado o projecto 
de orientações estratégicas sobre os 
códigos de mercado, a Agência transmite-
o à Comissão, que pode adoptar essas 
orientações estratégicas.

Or. en

Justificação

A Agência deve ter competência para elaborar orientações estratégicas sobre os 
códigos de mercado após a consulta de todas as partes interessadas.
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Alteração 102
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 6, n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Ao aprovar as orientações nos termos 
do artigo 5.º-A, a ENTSO (Rede Europeia 
de Operadores de Redes de Transporte) 
desenvolverá, num prazo de seis meses, 
um projecto de códigos técnicos, como 
previsto no artigo 2.º-C do Regulamento 
(CE) n.º 1228/2003 e no artigo 2.º-C do 
Regulamento (CE) n.º 1775/2003, e 
cumprirá plenamente os objectivos 
estabelecidos nas orientações.

Ao elaborar os referidos códigos, a 
ENTSO terá em conta os conhecimentos 
técnicos dos operadores de mercado e 
mantê-los-á informados. A ENTSO 
apresentará o projecto de códigos à 
Agência. 
A Agência procederá a consultas amplas 
sobre o projecto de códigos, de forma 
aberta e transparente. Com base nessas 
consultas, a Agência finalizará e aprovará 
o projecto de códigos. Tornará públicas 
todas as observações recebidas e explicará 
como foram tidas em conta no projecto de 
códigos definitivo ou, de contrário, as 
razões para a sua rejeição.
Por iniciativa própria da Agência, ou a 
pedido da ENTSO, poderá ser realizada 
uma revisão dos códigos existentes de 
acordo com o processo descrito no n.º 2 
precedente.

Or. en

Justificação

Os códigos técnicos devem ser desenvolvidos pela ENTSO, cumprindo integralmente 
as orientações aprovadas. Após realizar amplas consultas, a Agência finalizará e 
aprovará esses códigos.
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Alteração 103
Hannes Swoboda

Proposta de regulamento
Artigo 6, n.° 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. A Agência autoriza os documentos 
previstos no n.° 1, alíneas a) a f), do 
artigo 2.°-C do Regulamento (CE) n.° 
1228/2003 e no n.° 1, alíneas a) a f), do 
n.° 2-C do Regulamento (CE) n.° 
1775/2005 e elaborados pela rede 
europeia de operadores de redes de 
transporte de electricidade e/ou pela rede 
europeia de operadores de redes de 
transporte de gás. 

Or. de

Justificação

Auf Grundlage der bindenden Strategischen Leitlinien sollten die ENTSOs 
Vorschläge für die technischen Kodizes erstellen; diese technischen Kodizes stellen 
die technischen Regeln dar, die zur Erreichung der Strategischen Leitlinien 
notwendig sind. Die technischen Kodizes werden dann der Agentur zur Genehmigung 
übermittelt. Die formelle Genehmigung der Kodizes durch die Agentur ist das Ende 
des Prozesses. Eine andere Vorgehensweise auf EU-Ebene könnte die Schaffung eines 
wettbewerbsfähigen EU-Binnenmarktes gefährden und den Übertragungs- bzw. 
Fernleitungsnetzbetreibern de facto die Möglichkeit zur Selbstregulierung eröffnen. 
Derselbe Prozess sollte auch auf den Zehnjahresinvestitionsplan und alle weiteren 
Dokumente angewandt werden, die von den ENTSOs vorbereitet und von der Agentur 
genehmigt werden müssen.

Alteração 104
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 6, n.° 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. A Agência autoriza os documentos 
previstos no n.° 1, alíneas a) a f), do 
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artigo 2.°-C do Regulamento (CE) n.° 
1228/2003 e no n.° 1, alíneas a) a f), do 
n.° 2-C do Regulamento (CE) n.° 
1775/2005 e elaborados pela rede 
europeia de operadores de redes de 
transporte de electricidade e/ou pela rede 
europeia de operadores de redes de 
transporte de gás. 

Or. de

Justificação

Auf Grundlage der bindenden Strategischen Leitlinien sollten die ENTSOs 
Vorschläge für die technischen Kodizes erstellen; diese technischen Kodizes stellen 
die technischen Regeln dar, die zur Erreichung der Strategischen Leitlinien 
notwendig sind. Die technischen Kodizes werden dann der Agentur zur Genehmigung 
übermittelt. Die formelle Genehmigung der Kodizes durch die Agentur ist das Ende 
des Prozesses. Eine andere Vorgehensweise auf EU-Ebene könnte die Schaffung eines 
wettbewerbsfähigen EU-Binnenmarktes gefährden und den Übertragungs- bzw. 
Fernleitungsnetzbetreibern de facto die Möglichkeit zur Selbstregulierung eröffnen. 
Derselbe Prozess sollte auch auf den Zehnjahresinvestitionsplan und alle weiteren 
Dokumente angewandt werden, die von den ENTSOs vorbereitet und von der Agentur 
genehmigt werden müssen.

Alteração 105
Hannes Swoboda

Proposta de regulamento
Artigo 6 - n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B) A Agência aprovará os documentos 
elaborados pela Rede Europeia de 
Operadores de Redes de Transporte 
previstos nas alíneas a) - f) do n.º 1 do 
artigo 2.º-C do Regulamento (CE) n.º 
1228 e nas alíneas a) - f) do n.º 1 do artigo 
2.º-C do Regulamento (CE) n.º 1775/2005.  

Or. en

Justificação

No processo conducente à aprovação de códigos técnicos, a ENTSO elaborará um 
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projecto de códigos técnicos com base nas "orientações estratégicas" vinculativas 
elaboradas pela ACRE. A conclusão do processo é a aprovação formal dos códigos 
técnicos por esta última. Avançar por uma abordagem diferente a nível da UE seria 
pôr em risco a criação de um verdadeiro mercado comunitário competitivo, 
permitindo efectivamente aos ORT (Operadores de Redes de Transporte) a 
possibilidade de se auto-regularem.

Alteração 106
Anne Laperrouze

Proposta de regulamento
Artigo 6 - n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B) A Agência aprovará os documentos 
elaborados pela Rede Europeia de 
Operadores de Redes de Transporte 
previstos nas alíneas a) - f) do n.º 1 do 
artigo 2.º-C do Regulamento (CE) n.º 
1228 e nas alíneas a) - f) do n.º 1 do artigo 
2.º-C do Regulamento (CE) n.º 1775/2005.  

Or. en

Justificação

No processo conducente à aprovação de códigos técnicos, a ENTSO elaborará um 
projecto de códigos técnicos com base nas "orientações estratégicas" vinculativas 
elaboradas pela ACRE. A conclusão do processo é a aprovação formal dos códigos 
técnicos por esta última. Avançar por uma abordagem diferente a nível da UE seria 
pôr em risco a criação de um verdadeiro mercado comunitário competitivo, 
permitindo efectivamente aos ORT (Operadores de Redes de Transporte) a 
possibilidade de se auto-regularem. O mesmo processo é aplicável ao plano de 
investimento decenal.

Alteração 107
Anne Laperrouze

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. A Agência assegurará a coordenação 
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das trocas comerciais entre os operadores 
de redes de transporte europeus e os 
operadores de redes de transporte dos 
países terceiros.

Or. fr

Alteração 108
Anni Podimata

Proposta de regulamento
Artigo 6 - n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Enviará um parecer devidamente 
justificado à Comissão caso considere que 
o projecto de programa de trabalho anual 
ou o projecto de plano de investimento
decenal apresentados em conformidade 
com o n.º 2 do artigo 2.º-D do 
Regulamento (CE) n.° 1228/2003 e o n.º 2 
do artigo 2.º-D do Regulamento (CE) n.° 
1775/2005 não asseguram um tratamento 
não discriminatório, uma concorrência 
efectiva e um funcionamento eficiente do 
mercado.

4. Enviará um parecer devidamente 
justificado à Comissão caso considere que 
o projecto de programa de trabalho anual 
ou o projecto de plano de investimento 
decenal apresentados em conformidade 
com o n.º 2 do artigo 2.º-D do 
Regulamento (CE) n.° 1228/2003 e o n.º 2 
do artigo 2.º-D do Regulamento (CE) n.° 
1775/2005 não asseguram um tratamento 
não discriminatório, nomeadamente no 
que diz respeito às regiões de baixos 
rendimentos ou isoladas, uma 
concorrência efectiva e um funcionamento 
seguro e eficiente do mercado.

Or. en

Alteração 109
Eugenijus Maldeikis

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Enviará um parecer devidamente 
justificado à Comissão caso considere que 
o projecto de programa de trabalho anual 
ou o projecto de plano de investimento 
decenal apresentados em conformidade 
com o n.º 2 do artigo 2.º-D do 

4. Enviará um parecer devidamente 
justificado à Comissão, ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, caso considere 
que o projecto de programa de trabalho 
anual ou o projecto de plano de 
investimento decenal apresentados em 
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Regulamento (CE) n.º 1228/2003 e o n.º 2 
do artigo 2.º-D do Regulamento (CE) n.º 
1775/2005 não asseguram um tratamento 
não discriminatório, uma concorrência 
efectiva e um funcionamento eficiente do 
mercado.

conformidade com o n.º 2 do artigo 2.º-D 
do Regulamento (CE) n.º 1228/2003 e o n.º 
2 do artigo 2.º-D do Regulamento (CE) n.º 
1775/2005 não asseguram um tratamento 
não discriminatório, uma concorrência 
efectiva e um funcionamento eficiente do 
mercado.

Or. lt

Justificação

Em conformidade com a alteração 9 do relator, que propõe que o Parlamento 
Europeu e o Conselho devem ter uma maior participação nas actividades da Agência.

Alteração 110
Hannes Swoboda

Proposta de regulamento
Artigo 6, n.° 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Agência emitirá um parecer 
devidamente justificado à Comissão, em 
conformidade com o n.º 2 do artigo 2.º-E 
do Regulamento (CE) n.° 1228/2003 e com 
o n.º 2 do artigo 2.º-E do Regulamento 
(CE) n.° 1775/2005, caso considere que um 
código técnico ou de mercado não 
assegura um tratamento não 
discriminatório, uma concorrência efectiva 
e um funcionamento eficiente do mercado, 
que um código técnico ou de mercado não 
foi adoptado num prazo razoável ou que os 
operadores de redes de transporte não 
aplicam um código técnico ou de mercado. 

5. A Agência emitirá um parecer 
devidamente justificado à Comissão, em 
conformidade com o n.º 2 do artigo 2.º-E 
do Regulamento (CE) n.° 1228/2003 e com 
o n.º 2 do artigo 2.º-E do Regulamento 
(CE) n.° 1775/2005, caso considere que um 
projecto de código técnico não assegura 
um tratamento não discriminatório, uma 
concorrência efectiva e um funcionamento 
eficiente do mercado ou não foi adoptado 
num prazo razoável ou que os operadores 
de redes de transporte não aplicam um 
código técnico. 

Or. de
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Alteração 111
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 6, n.° 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Agência emitirá um parecer 
devidamente justificado à Comissão, em 
conformidade com o n.º 2 do artigo 2.º-E 
do Regulamento (CE) n.° 1228/2003 e com 
o n.º 2 do artigo 2.º-E do Regulamento 
(CE) n.° 1775/2005, caso considere que um 
código técnico ou de mercado não 
assegura um tratamento não 
discriminatório, uma concorrência efectiva 
e um funcionamento eficiente do mercado, 
que um código técnico ou de mercado não 
foi adoptado num prazo razoável ou que os 
operadores de redes de transporte não 
aplicam um código técnico ou de mercado. 

5. A Agência emitirá um parecer 
devidamente justificado à Comissão, em 
conformidade com o n.º 2 do artigo 2.º-E 
do Regulamento (CE) n.° 1228/2003 e com 
o n.º 2 do artigo 2.º-E do Regulamento 
(CE) n.° 1775/2005, caso considere que um 
projecto de código técnico não assegura 
um tratamento não discriminatório, uma 
concorrência efectiva e um funcionamento 
eficiente do mercado ou não foi adoptado 
num prazo razoável ou que os operadores 
de redes de transporte não aplicam um 
código técnico. 

Or. de

Alteração 112
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 6.º - n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Agência emitirá um parecer 
devidamente justificado à Comissão, em 
conformidade com o n.º 2 do artigo 2.º-E 
do Regulamento (CE) n.° 1228/2003 e com 
o n.º 2 do artigo 2.º-E do Regulamento 
(CE) n.° 1775/2005, caso considere que 
um código técnico ou de mercado não 
assegura um tratamento não 
discriminatório, uma concorrência 
efectiva e um funcionamento eficiente do 
mercado, que um código técnico ou de 
mercado não foi adoptado num prazo 
razoável ou que os operadores de redes de 
transporte não aplicam um código técnico 

5. A Agência emitirá um parecer 
devidamente justificado à Comissão, em 
conformidade com o n.º 2 do artigo 2.º-E 
do Regulamento (CE) n.° 1228/2003 e com 
o n.º 2 do artigo 2.º-E do Regulamento 
(CE) n.° 1775/2005, caso considere que um
projecto de código técnico não foi 
adoptado num prazo razoável ou que os 
operadores de redes de transporte não 
aplicam um código técnico.
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ou de mercado.

Or. en

Justificação

A supervisão da implementação dos códigos e normas anteriormente referidos deve 
ser realizada pelos reguladores, i.e., a Agência, e não os ORT propriamente ditos. Os 
operadores de redes de transporte são operadores da infra-estrutura de monopólio e 
não participantes no segmento competitivo do mercado. Não obstante, têm grande 
interesse no funcionamento das regras de mercado (na medida em que afectam os 
seus custos), pelo que não devem elaborar os códigos de mercado. 

Alteração 113
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Agência emitirá um parecer 
devidamente justificado à Comissão, em 
conformidade com o n.º 2 do artigo 2.º-E 
do Regulamento (CE) n.° 1228/2003 e com 
o n.º 2 do artigo 2.º-E do Regulamento 
(CE) n.° 1775/2005, caso considere que 
um código técnico ou de mercado não 
assegura um tratamento não 
discriminatório, uma concorrência 
efectiva e um funcionamento eficiente do 
mercado, que um código técnico ou de 
mercado não foi adoptado num prazo 
razoável ou que os operadores de redes de 
transporte não aplicam um código técnico 
ou de mercado.

5. A Agência emitirá um parecer 
devidamente justificado à Comissão, em 
conformidade com o n.º 2 do artigo 2.º-E 
do Regulamento (CE) n.° 1228/2003 e com 
o n.º 2 do artigo 2.º-E do Regulamento 
(CE) n.° 1775/2005, caso considere que um
projecto de código técnico não foi 
adoptado num prazo razoável ou que os 
operadores de redes de transporte não 
aplicam um código técnico.

Or. en

Justificação

No processo conducente à aprovação de códigos técnicos, a ENTSO elaborará um 
projecto de códigos técnicos com base nas "orientações estratégicas" vinculativas 
elaboradas pela ACRE. A conclusão do processo é a aprovação formal dos códigos 
técnicos por esta última. Avançar por uma abordagem diferente a nível da UE seria 
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pôr em risco a criação de um verdadeiro mercado comunitário competitivo, 
permitindo efectivamente aos ORT (Operadores de Redes de Transporte) a 
possibilidade de se auto-regularem.

Alteração 114
Anne Laperrouze

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Agência emitirá um parecer 
devidamente justificado à Comissão, em 
conformidade com o n.º 2 do artigo 2.º-E 
do Regulamento (CE) n.° 1228/2003 e com 
o n.º 2 do artigo 2.º-E do Regulamento 
(CE) n.° 1775/2005, caso considere que 
um código técnico ou de mercado não 
assegura um tratamento não 
discriminatório, uma concorrência 
efectiva e um funcionamento eficiente do 
mercado, que um código técnico ou de 
mercado não foi adoptado num prazo 
razoável ou que os operadores de redes de 
transporte não aplicam um código técnico 
ou de mercado.

5. A Agência emitirá um parecer 
devidamente justificado à Comissão, em 
conformidade com o n.º 2 do artigo 2.º-E 
do Regulamento (CE) n.° 1228/2003 e com 
o n.º 2 do artigo 2.º-E do Regulamento 
(CE) n.° 1775/2005, caso considere que um
projecto de código técnico não foi 
adoptado num prazo razoável ou que os 
operadores de redes de transporte não 
aplicam um código técnico.

Or. en

Justificação

As alterações reflectem as efectuadas nos regulamentos relativos à electricidade e ao 
gás.

Alteração 115
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 6, n.° 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Agência acompanhará a cooperação 
regional dos operadores de redes de 

Suprimido



PE404.596v01-00 54/95 AM\716143PT.doc

PT

transporte referidos no artigo 2.º-H do 
Regulamento (CE) n.º 1228/2003 e no 
artigo 2.º-H do Regulamento (CE) n.º 
1775/2005.

Or. de

Justificação

A supervisão regional não se insere no âmbito de competências da Agência.

Alteração 116
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. No quadro da Agência, os 
representantes das autoridades nacionais 
de regulação estabelecerão comités de 
cooperação regional  que cobrirão as 
zonas geográficas definidas nos termos do 
n.º 3 do artigo 2.º-H do Regulamento (CE) 
n.º 1228/2003 (tal como alterado) e do 
n.º 3 do  artigo 2.º-H do Regulamento 
(CE) n.º 1775/2005 (tal como alterado). 
Estes comités de cooperação regional 
elaborarão e adoptarão directrizes 
regionais consonantes com as orientações 
estratégicas da Comissão, em 
conformidade com o artigo 2.º do 
Regulamento (CE) n.º 1228/2003 e o  
artigo 2.º do Regulamento (CE) 
n.º 1775/2005, e que se destinam a 
orientar os operadores da rede de 
transporte no âmbito das actividades 
referidas no n.º 1 do artigo 2.º-H do 
Regulamento (CE) n.º 1228/2003 e  no 
n.º 1 do artigo 2.º-H do Regulamento (CE) 
n.º 1775/2005, bem como na aplicação 
prática do n.º 2 do artigo 11.º  da 
Directiva “Electricidade”. 
A rede europeia dos operadores das redes 
de transporte apresentará ao Comité de 
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Cooperação Regional, para aprovação, os 
projectos de documentos técnicos 
elaborados de acordo com as modalidades 
adoptadas nas directrizes regionais. 
Aquando da tomada de decisão no seio do 
Comité de Cooperação Regional, todos os 
representantes das autoridades nacionais 
de regulação de cada Estado-Membro da 
região em causa dispõem de poder 
decisório, enquanto os representantes das 
outras autoridades nacionais de 
regulação gozam apenas de poder 
consultivo. Poderão, no entanto, exercer 
um direito de veto quando, pelo menos, 
metade deles se opuser a uma decisão 
adoptada  pelos representantes da região 
em causa. 

Or. fr

Justificação

Esta alteração visa possibilitar as iniciativas regionais no futuro quadro legislativo, 
tal como actualmente são organizadas sob a égide do ERGEG. As autoridades 
nacionais de regulação dos diferentes Estados-Membros de uma região devem dispor 
de meios adequados que lhes permitam precisar, numa perspectiva de integração 
regional, as orientações estratégicas da Comissão e aprovar os projectos regionais 
desenvolvidos pelos operadores da rede de transporte da região.

Alteração 117
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 6 - n.º 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-B. Os custos resultantes para os ORT 
das decisões tomadas pela Agência serão 
cobertos através dos sistemas nacionais de 
tarifas de transporte, excepto se tais 
custos forem devidos à violação das 
obrigações impostas aos ORT nos termos 
do presente Regulamento, do 
Regulamento (CE) n.º 1228/2003 ou do 
Regulamento (CE) n.º 1775/2005. 
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Or. en

Justificação

Os custos das decisões da Agência relativas aos ORT deverão ser suportadas por 
estes últimos e tidos em conta no cálculo das tarifas, excepto em caso de violação das 
obrigações dos ORT.

Alteração 118
Edit Herczog

Proposta de regulamento
Artigo 6 - n.º 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-B. A Agência acompanhará o processo 
de autorização da construção de novas 
capacidades transfronteiras e garantirá a 
celeridade deste processo no âmbito da 
cooperação regional reforçada.

Or. en

Justificação

O objectivo da presente alteração é assegurar um processo de autorização rápido e 
efectivo para a construção de novas capacidades transfronteiras e evitar o 
abrandamento dos projectos de investimento.

Alteração 119
Dragoş Florin David

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. A Agência controlará o cumprimento 
do objectivo acordado pelo Conselho 
Europeu de assegurar, até 2020, que as 
fontes de energia renováveis representem 
20% do leque energético total e elaborará 
um relatório anual sobre os progressos 
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realizados nesse sentido, que enviará à 
Comissão, ao Conselho e à comissão 
competente do Parlamento Europeu.

Or. ro

Justificação

A Agência deverá promover a criação de um mercado europeu da energia 
competitivo, eficiente e bem organizado. Neste contexto, deverá controlar o 
cumprimento dos objectivos da Comunidade em matéria de energia.

Alteração 120
Dragoş Florin David

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-B. A Agência examinará e controlará os 
requisitos e o grau de transparência do 
mercado comunitário da energia.

Or. ro

Justificação

A Agência deverá promover a criação de um mercado europeu da energia 
competitivo, eficiente e bem organizado. Neste contexto, deverá cooperar com o 
Conselho da Concorrência e controlar o grau de transparência do mercado da 
energia.

Alteração 121
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-B. A Agência monitorizará os cálculos 
de capacidade transfronteiras realizados 
pelos ORT e a utilização efectiva 
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(agregada) da capacidade de interconexão 
de redes, assim como a resolução de 
problemas de acesso desleal, 
discriminatório ou ineficiente na 
passagem de fronteiras nacionais.

Or. en

Justificação

O artigo 6.º tem que ser reforçado no sentido de garantir à Agência competências de 
supervisão efectivas do comércio transfronteiras.

Alteração 122
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 6-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-C. A Agência terá o poder e o dever de 
tomar medidas vinculativas sobre todas as 
questões que afectem o acesso e a 
utilização de sistemas de transportes 
interligados que envolvam mais de um 
Estado-Membro, caso as autoridades 
reguladoras nacionais relevantes não 
cheguem a acordo entre si. 

Or. en

Justificação

O artigo 6.º tem que ser reforçado no sentido de garantir à Agência competências de 
supervisão efectivas do comércio transfronteiras.
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Alteração 123
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º Suprimido
Funções relativas às entidades 

reguladoras nacionais
1. A Agência adoptará decisões 
individuais sobre questões técnicas 
sempre que tais decisões estejam previstas 
nas orientações adoptadas nos termos da 
Directiva 2003/54/CE, da Directiva 
2003/55/CE, do Regulamento (CE) 
n.° 1228/2003 ou do Regulamento (CE) 
n.° 1775/2005.
2. A Agência pode, em conformidade com 
o seu programa de trabalho ou a pedido 
da Comissão, adoptar orientações não 
vinculativas para ajudar as entidades 
reguladoras e os intervenientes no 
mercado a partilhar boas práticas.
3. A Agência promoverá a cooperação 
entre as entidades reguladoras nacionais 
e entre as entidades reguladoras a nível 
regional. Sempre que considere 
necessário que sejam aplicadas regras 
vinculativas a tal cooperação, apresentará 
à Comissão recomendações nesse sentido. 
4. A Agência deve emitir um parecer, a 
pedido de uma entidade reguladora ou da 
Comissão, sobre a conformidade de uma 
decisão adoptada por uma entidade 
reguladora com as orientações referidas 
na Directiva 2003/54/CE, na Directiva 
2003/55/CE, no Regulamento (CE) 
n.° 1228/2003 ou no Regulamento (CE) 
n.° 1775/2005. 
5. Se uma entidade reguladora nacional 
não der cumprimento ao parecer da 
Agência tal como referido no n.º 4 no 
prazo de quatro meses a contar da data da 
sua recepção, a Agência informará do 
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facto a Comissão.
6. Quando uma entidade reguladora 
nacional tiver, em casos específicos, 
dificuldade em aplicar as orientações 
referidas na Directiva 2003/54/CE, na 
Directiva 2003/55/CE, no Regulamento 
(CE) n.° 1228/2003 ou no Regulamento 
(CE) n.° 1775/2005, pode solicitar o 
parecer da Agência. Após consulta da 
Comissão, a Agência emitirá um parecer 
no prazo de quatro meses. 
7. A Agência decidirá qual o regime 
regulador a aplicar no caso de uma 
infra-estrutura que liga dois ou mais 
Estados-Membros, em conformidade com 
o n.º 3 do artigo 22.º-D da Directiva 
2003/54/CE e com o n.º 3 do artigo 24.º-D 
da Directiva 2003/55/CE. 

Or. fr

Alteração 124
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 7- n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Agência promoverá a cooperação 
entre as entidades reguladoras nacionais e 
entre as entidades reguladoras a nível 
regional. Sempre que considere necessário 
que sejam aplicadas regras vinculativas a 
tal cooperação, apresentará à Comissão 
recomendações nesse sentido.

3. A Agência assegurará a cooperação 
entre as entidades reguladoras nacionais e 
entre as entidades reguladoras a nível 
regional. Para esse fim, a Agência 
estabelecerá regras vinculativas a tal 
cooperação entre as autoridades 
reguladoras nacionais a que dizem 
respeito os mercados regionais. Cada uma 
dessas autoridades disporá de um voto ao 
serem tomadas decisões sobre essas 
regras.

Or. en
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Justificação

A fim de evitar um vazio regulamentar quando os mercados nacionais estiverem 
integrados em mercados regionais, a Agência deverá dispor de mandato para 
coordenar as autoridades nacionais relevantes em matéria de orientações, 
estabelecimento de regras e supervisão dos mercados regionais.

Alteração 125
Edit Herczog

Proposta de regulamento
Artigo 7 - n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Agência promoverá a cooperação 
entre as entidades reguladoras nacionais e 
entre as entidades reguladoras a nível 
regional. Sempre que considere necessário 
que sejam aplicadas regras vinculativas a 
tal cooperação, apresentará à Comissão 
recomendações nesse sentido.

3. A Agência assegurará a cooperação 
entre as entidades reguladoras nacionais a 
nível europeu e a nível regional. Sempre 
que considere necessário que sejam 
aplicadas regras vinculativas a tal 
cooperação, apresentará à Comissão 
recomendações nesse sentido.

Or. en

Justificação

Por si só, o facto de promover não garante a realização do objectivo para o qual a 
Agência deve ser estabelecida, que é, nos termos do artigo 1.º deste regulamento que 
estabelece a Agência, coordenar o financiamento das autoridades reguladoras.

Alteração 126
Christian Ehler, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 7, n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Agência deve emitir um parecer, a 
pedido de uma entidade reguladora ou da 
Comissão, sobre a conformidade de uma 
decisão adoptada por uma entidade 
reguladora com as orientações referidas na 
Directiva 2003/54/CE, na Directiva 

4. A Agência deve emitir um parecer, a 
pedido de uma entidade reguladora, sobre a 
conformidade de uma decisão adoptada por 
uma entidade reguladora com as 
orientações referidas na Directiva 
2003/54/CE, na Directiva 2003/55/CE, no 
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2003/55/CE, no Regulamento (CE) n.° 
1228/2003 ou no Regulamento (CE) n.° 
1775/2005. 

Regulamento (CE) n.° 1228/2003 ou no 
Regulamento (CE) n.° 1775/2005. 

Or. de

Justificação

A presente proposta visa reforçar a competência consultiva independente da Agência.

Alteração 127
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 7, n.° 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se uma entidade reguladora nacional não 
der cumprimento ao parecer da Agência tal 
como referido no n.º 4 no prazo de quatro 
meses a contar da data da sua recepção, a 
Agência informará do facto a Comissão.

5. Se uma entidade reguladora nacional não 
der cumprimento ao parecer da Agência tal 
como referido no n.º 4 no prazo de quatro 
meses a contar da data da sua recepção, a 
Agência informará do facto o Governo do
respectivo Estado-Membro.

Or. de

Justificação

A presente proposta visa reforçar a competência consultiva independente da Agência.

Alteração 128
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 7, n.° 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se uma entidade reguladora nacional não 
der cumprimento ao parecer da Agência tal 
como referido no n.º 4 no prazo de quatro 
meses a contar da data da sua recepção, a 
Agência informará do facto a Comissão.

5. Se uma entidade reguladora nacional não 
der cumprimento ao parecer da Agência tal 
como referido no n.º 4 no prazo de quatro 
meses a contar da data da sua recepção, a 
Agência informará do facto a Comissão e o 
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Governo do respectivo Estado-Membro.

Or. de

Justificação

Para além da Comissão, deve ser igualmente informado o Governo do respectivo 
Estado-Membro. 

Alteração 129
Christian Ehler, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 7, n.° 6

Texto da Comissão Alteração

6. Quando uma entidade reguladora 
nacional tiver, em casos específicos, 
dificuldade em aplicar as orientações 
referidas na Directiva 2003/54/CE, na 
Directiva 2003/55/CE, no Regulamento 
(CE) n.° 1228/2003 ou no Regulamento 
(CE) n.° 1775/2005, pode solicitar o 
parecer da Agência. Após consulta da 
Comissão, a Agência emitirá um parecer 
no prazo de quatro meses. 

6. Quando uma entidade reguladora 
nacional tiver, em casos específicos, 
dificuldade em aplicar as orientações 
referidas na Directiva 2003/54/CE, na 
Directiva 2003/55/CE, no Regulamento 
(CE) n.° 1228/2003 ou no Regulamento 
(CE) n.° 1775/2005, pode solicitar o 
parecer da Agência. A Agência emitirá um 
parecer no prazo de dois meses. 

Or. de

Justificação

Reforço da competência consultiva independente da Agência e encurtamento do 
prazo.

Alteração 130
Edit Herczog

Proposta de regulamento
Artigo 7 - n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. A Agência acompanhará a evolução 
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nos mercados do gás e da electricidade e, 
nomeadamente dos preços a retalho do 
gás e da electricidade e os direitos dos 
consumidores especificados nas propostas 
de directiva do Parlamento Europeu e do 
Conselho que alteram as Directivas 
2003/55/CE e 2003/54/CE. 

Or. en

Justificação

As actuais competências da Agência estão definidas de forma demasiado restrita. 
Com a criação de uma agência permanente dos grupos de consumidores, a Agência 
deverá acompanhar permanentemente a evolução dos mercados, uma evolução que 
tem implicações para os consumidores.

Alteração 131
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. As questões transfronteiriças 
referidas no n.º 7, que afectem, pelo 
menos, dois Estados-Membros de uma 
região, são dirimidas pelo comité 
regional, sendo as decisões tomadas de 
acordo com as modalidades estabelecidas 
no terceiro parágrafo do n.º 7 do artigo 
6.º.

Or. fr

Justificação

A fim de evitar que as autoridades de regulação não directamente afectadas por 
decisões relativas a uma única região se desinteressem de analisar em pormenor 
essas questões para poderem votar com conhecimento de causa, seria útil que a 
tomada de decisões ficasse limitada às autoridades efectivamente implicadas, 
conferindo simultaneamente poder consultivo e direito de veto aos outros 
Estados-Membros, no sentido de garantir a coerência a nível comunitário.
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Alteração 132
Edit Herczog

Proposta de regulamento
Artigo 7 - n.º 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-B. A Agência acompanhará a evolução 
dos mercados do gás e da electricidade, 
nomeadamente o acesso das energias 
renováveis à rede, assegurando um 
sistema de dados de referência positivos 
das especificidades nacionais no seu 
acesso e facilitando a adopção desta 
prática em outros Estados-Membros. 

Or. en

Justificação

O objectivo desta alteração é assegurar um sistema de dados de referência reais e 
positivos do acesso das energias renováveis de acordo com as práticas e as 
especificidades nacionais, assim como facilitar a divulgação destas práticas em 
outros Estados-Membros também.

Alteração 133
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 8

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º Suprimido
Outras funções

1. A Agência pode conceder isenções, nos 
termos do previsto no n.º 4, alínea a), do 
artigo 7.º do Regulamento (CE) 
n.º 1228/2003. A Agência pode também 
conceder isenções nos termos do disposto 
no n.º 3, alínea a), do artigo 22.º da 
Directiva 2003/55/CE se a infra-estrutura 
em causa estiver localizada no território 
de dois ou mais Estados-Membros. 
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2. A Agência deve propor um operador de 
rede independente, em conformidade com 
o n.º 4 do artigo 10.º da Directiva 
2003/54/CE e com o n.º 4 do artigo 9.º da 
Directiva 2003/55/CE.

Or. fr

Alteração 134
Nikolaos Vakalis

Proposta de regulamento
Artigo 8 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Agência pode conceder isenções, nos 
termos do previsto no n.º 4, alínea a), do 
artigo 7.º do Regulamento (CE) n.º 
1228/2003. A Agência pode também 
conceder isenções nos termos do disposto 
no n.º 3, alínea a), do artigo 22.º da 
Directiva 2003/55/CE se a infra-estrutura 
em causa estiver localizada no território de 
dois ou mais Estados-Membros.

1. A Agência pode conceder isenções, nos 
termos do previsto no n.º 4, alínea a), do 
artigo 7.º do Regulamento (CE) n.º 
1228/2003. As autoridades reguladoras 
dos Estados-Membros em questão, após 
consulta entre si e a aprovação pela 
Comissão, podem também conceder 
isenções nos termos do disposto no n.º 3, 
alínea a), do artigo 22.º da Directiva 
2003/55/CE se a infra-estrutura em causa 
estiver localizada no território de dois ou 
mais Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Todos os eventuais pedidos de isenção para novas infra-estruturas de gás devem ser 
tratados primeiramente pelas autoridades reguladoras dos Estados-Membros 
interessados, a fim de facilitar e simplificar o processo relativo à construção de novas 
infra-estruturas importantes, e submetê-los então à Comissão, que é a melhor garante 
dos interesses europeus devido à sua missão constitutiva enquanto guardiã dos 
Tratados.
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Alteração 135
Anne Laperrouze

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Agência diligenciará no sentido de 
promover a concretização das orientações 
relativas às redes transeuropeias de 
energia nos moldes estabelecidos na 
Decisão n° 1364/2006/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho. 
A Agência terá especialmente em conta 
estas orientações aquando da aprovação 
dos planos de investimento decenais 
previstos no n.º 3 do artigo 6.º. 

Or. fr

Alteração 136
Lena Ek

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. No desempenho das tarefas 
estabelecidas, a Agência consultará os 
participantes do mercado em questão.

Or. en

Alteração 137
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta de regulamento
Artigo 8–A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-A.

Prazo para decisões sobre isenções
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Se a Agência não adoptar uma decisão 
sobre as matérias para as quais tenha 
competências vinculativas nos termos do 
artigo 8.º  do presente regulamento, a 
decisão será tomada pela Comissão 
Europeia num prazo máximo de três 
meses a contar da data da apresentação 
do pedido pelas partes interessadas.  

Or. en

Justificação

A fim de evitar situações de paralisia institucional na Agência, é introduzido um 
mecanismo "por defeito" para que a decisão final seja tomada pela Comissão 
Europeia em caso de atrasos importantes por parte da Agência na tomada de 
decisões sobre isenções.

Alteração 138
Anni Podimata

Proposta de regulamento
Artigo 8–A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-A.
Acompanhamento e informação sobre o 
mercado
1. A Agência acompanhará a evolução nos 
mercados do gás e da electricidade e, 
nomeadamente, no que diz respeito aos 
preços a retalho do gás e da electricidade, 
assim como à observância dos direitos dos 
consumidores estabelecidos na Directiva 
2003/55/CE e na Directiva 2003/54/CE. 
2. A Agência publicará anualmente 
relatórios sobre a evolução nos mercados 
do gás e da electricidade e sobre as questões 
relativas aos consumidores. Esses relatórios 
deverão indicar quaisquer barreiras 
subsistentes ao funcionamento adequado 
do mercado interno da electricidade e do 
gás, assim como as necessidades dos 
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consumidores vulneráveis.
3. Ao publicar os seus relatórios anuais, a 
Agência poderá apresentar ao Parlamento 
Europeu e à Comissão um parecer sobre as 
medidas que podem ser tomadas para 
suprimir quaisquer barreiras existentes e 
para melhorar a situação dos consumidores 
vulneráveis referidos no n.º 2 precedente. 

Or. en

Alteração 139
Anne Laperrouze

Proposta de regulamento
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-A
1. Aquando da publicação do seu relatório 
anual, a Agência fará um levantamento 
das necessidades da União em matéria de 
armazenagem tanto conjuntural como de 
segurança e fornecerá orientações em 
matéria de investimento produtivo e de 
infra-estruturas de transporte. 
2. A Agência coordenará a nível europeu 
os mecanismos nacionais de gestão de 
crise energética. 
3. A Agência assegurará a coordenação 
das trocas comerciais entre os operadores 
europeus e os operadores dos países  
terceiros. 

Or. fr

Justificação

Completa a alteração 18 do relator. 

A Agência deve desempenhar um papel de observatório do mercado europeu da 
energia e da política europeia da energia. 

Coordenar a gestão de crise e as trocas comerciais com os países terceiros são 
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igualmente dimensões essenciais para melhorar o funcionamento dos mercados.

Alteração 140
Edit Herczog

Proposta de regulamento
Artigo 8–A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º–A
Supervisão, cumprimento das disposições 

e sanções
1. A Agência, em consulta com a 
Comissão, poderá aplicar sanções 
financeiras aos operadores de redes de 
transporte que não cumpram as 
obrigações que têm nos termos do artigo 
7.º ou que não prestem as informações 
requeridas pela Agência para 
desempenhar as suas tarefas. As sanções 
serão efectivas, proporcionadas e 
dissuasivas. 
2. As autoridades reguladoras nacionais, 
em cooperação com a Agência, serão 
responsáveis por verificar o cumprimento 
pelos operadores de redes de transporte 
das obrigações decorrentes das 
disposições enunciadas no presente 
regulamento.
3. Quando forem aplicadas sanções nos 
termos o presente artigo, a autoridade 
publicará os nomes dos operadores de 
redes de transporte em questão, as razões 
das sanções financeiras aplicadas e os 
respectivos montantes. 

Or. en

Justificação

A Agência deverá dispor de mecanismos efectivos para o cumprimento da 
regulamentação, a fim de poder desempenhar as suas funções eficientemente.
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Alteração 141
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º Suprimido
Conselho de Administração

1. O Conselho de Administração será 
composto por doze membros. Seis serão 
nomeados pela Comissão e seis pelo 
Conselho. O mandato terá uma duração 
de cinco anos, renovável uma vez.
2. O Conselho de Administração nomeará 
o seu presidente e o seu vice-presidente de 
entre os seus membros. O vice-presidente 
substituirá automaticamente o presidente 
sempre que este não possa exercer as suas 
funções. Os mandatos do presidente e do 
vice-presidente terão uma duração de dois 
anos e meio e são renováveis. O mandato 
do presidente e o do vice-presidente 
terminarão, para todos os efeitos, as partir 
do momento em que deixem de ser 
membros do Conselho de Administração.
3. O Conselho de Administração reúne-se 
por convocação do seu presidente. O 
Director da Agência participa nas 
deliberações, salvo decisão em contrário 
do Conselho de Administração. O 
Conselho de Administração reunir-se-á, 
pelo menos, duas vezes por ano em sessão 
ordinária. Reunir-se-á igualmente por 
iniciativa do seu presidente, a pedido da 
Comissão ou a pedido de, pelo menos, um 
terço dos seus membros. O Conselho de 
Administração poderá convidar qualquer 
pessoa cuja opinião possa ser considerada 
útil a assistir às suas reuniões na 
qualidade de observador. Os membros do 
Conselho de Administração poderão, 
respeitando o regulamento interno, ser 
assistidos por conselheiros ou por peritos. 
O secretariado do Conselho de 
Administração é assegurado pela 
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Agência.
4. O Conselho de Administração adoptará 
as suas decisões por maioria de dois 
terços dos membros presentes.
5. Cada membro dispõe de um voto. O 
regulamento interno estabelecerá em mais 
pormenor o processo de votação, 
nomeadamente as condições em que um 
membro pode agir em nome de outro e, se 
necessário, as regras em matéria de 
quórum.

Or. fr

Alteração 142
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho de Administração será 
composto por doze membros. Seis serão 
nomeados pela Comissão e seis pelo
Conselho. O mandato terá uma duração de 
cinco anos, renovável uma vez.

1. O Conselho de Administração será 
composto por três membros. Um será 
nomeado pela Comissão, um pelo 
Conselho e um pelo Parlamento Europeu. 
O mandato terá uma duração de cinco 
anos, renovável uma vez.

Or. en

Justificação

A fim de trabalhar de forma eficiente, o Conselho de Administração será composto 
por três membros, cada um nomeado por uma das instituições da UE. Evitar-se-á 
assim o excesso de burocracia, assegurando entretanto que as instituições da UE 
disponham de direitos de decisão idênticos.
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Alteração 143
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho de Administração será 
composto por doze membros. Seis serão 
nomeados pela Comissão e seis pelo 
Conselho. O mandato terá uma duração de 
cinco anos, renovável uma vez.

1. O Conselho de Administração será 
composto por quatro membros. Dois serão 
nomeados pela Comissão e dois pelo 
Conselho. O mandato terá uma duração de 
cinco anos, renovável uma vez.

Or. en

Justificação

A dimensão da Agência é, na sua totalidade, relativamente modesta (um conjunto de 
pessoal de 40-50 elementos, com um orçamento de 7 milhões €, segundo a avaliação 
de impacto da Comissão). A bem da eficiência e para evitar custos e burocracia 
excessivos, parece adequado reduzir para quatro o número de membros do Conselho 
de Administração. Tendo em conta que as tarefas conferidas a este último são 
delegadas pela função executiva da UE, o Conselho e a Comissão deverão nomear o 
mesmo número de membros (dois por cada uma destas instituições) .

Alteração 144
Dragoş Florin David

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho de Administração será 
composto por doze membros. Seis serão 
nomeados pela Comissão e seis pelo 
Conselho. O mandato terá uma duração de 
cinco anos, renovável uma vez.

1. O Conselho de Administração será 
composto por seis membros de 
Estados-Membros diferentes. Dois 
membros serão nomeados pela Comissão, 
dois pelo Conselho e dois pelo Parlamento
Europeu. O mandato terá uma duração de 
cinco anos, renovável uma vez com o 
acordo da Comissão, do Conselho e do 
Parlamento Europeu. Antes de serem 
nomeadas, as pessoas propostas para 
integrar o Conselho de Administração 
poderão ser convidadas a comparecer 
perante a comissão competente do 
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Parlamente e a responder às perguntas 
dos seus membros.

Or. ro

Justificação

O Conselho de Administração da Agência deverá ser composto por um número de 
membros adequado à realização das suas tarefas e funções tal como estabelecidas no 
Regulamento. Seis membros trabalharão de forma mais eficiente do que doze. Os seis 
deverão ser provenientes de Estados-Membros deferentes, no interesse de uma 
representação equilibrada dos Estados-Membros e da máxima transparência. O 
número de membros do Conselho de Administração deve ser directamente 
proporcional ao número de membros do pessoal da Agência e não deve implicar um 
aumento artificial do orçamento da mesma.

Alteração 145
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

 1. O Conselho de Administração será 
composto por doze membros. Seis serão 
nomeados pela Comissão e seis pelo 
Conselho. O mandato terá uma duração de 
cinco anos, renovável uma vez.

1. O Conselho de Administração será 
composto por cinco membros. Dois serão 
nomeados pela Comissão, dois pelo 
Conselho e um pelo Parlamento Europeu. 
O mandato terá uma duração de cinco 
anos, renovável uma vez.

Or. en

Justificação

A dimensão global da Agência é relativamente modesta. A bem da eficiência e para 
evitar custos e burocracia excessivos, afigura-se adequado reduzir o número de 
membros do Conselho de Administração para cinco.
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Alteração 146
Anni Podimata

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

 1. O Conselho de Administração será 
composto por doze membros. Seis serão 
nomeados pela Comissão e seis pelo 
Conselho. O mandato terá uma duração de 
cinco anos, renovável uma vez.

1. O Conselho de Administração será 
composto por doze membros e todos os 
Estados-Membros serão representados em 
sistema de rotação. Seis serão nomeados 
pela Comissão e seis pelo Conselho. O 
mandato terá uma duração de cinco anos, 
renovável uma vez.

Or. en

Alteração 147
Lena Ek

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho de Administração será 
composto por doze membros. Seis serão 
nomeados pela Comissão e seis pelo 
Conselho. O mandato terá uma duração de 
cinco anos, renovável uma vez.

1. O Conselho de Administração será 
composto por doze membros. Deverá 
haver, por cada membro, um membro 
alterno correspondente. Três membros e 
os alternos correspondentes serão 
nomeados serão nomeados pela Comissão 
e nove membros e os alternos 
correspondentes pelo Conselho. O 
mandato terá uma duração de cinco anos, 
renovável uma vez.

Or. en

Justificação

N.º 1 Se for útil, apesar da natureza das tarefas do Conselho de Administração , um 
considerando poderá indicar que, ao nomear membros para este órgão, é necessário 
garantir uma participação equilibrada entre os Estados-Membros, eventualmente 
através de um sistema de rotação.
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Alteração 148
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 9, n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho de Administração será 
composto por doze membros. Seis serão 
nomeados pela Comissão e seis pelo 
Conselho. O mandato terá uma duração de 
cinco anos, renovável uma vez.

1. O Conselho de Administração será 
composto por doze membros. Seis serão 
nomeados pela Comissão e seis pelo 
Conselho. O mandato terá uma duração de 
cinco anos.

Or. de

Justificação

Reforço da independência da Agência.

Alteração 149
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os membros do Conselho de 
Administração serão independentes dos 
governos nacionais.

Or. en

Justificação

A Agência deverá ser tão independente quanto possível.
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Alteração 150
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

 3. O Conselho de Administração reúne-se 
por convocação do seu presidente. O
Director da Agência participa nas 
deliberações, salvo decisão em contrário 
do Conselho de Administração. O 
Conselho de Administração reunir-se-á, 
pelo menos, duas vezes por ano em sessão 
ordinária. Reunir-se-á igualmente por 
iniciativa do seu presidente, a pedido da 
Comissão ou a pedido de, pelo menos, um 
terço dos seus membros. O Conselho de 
Administração poderá convidar qualquer 
pessoa cuja opinião possa ser considerada 
útil a assistir às suas reuniões na qualidade 
de observador. Os membros do Conselho 
de Administração poderão, respeitando o 
regulamento interno, ser assistidos por 
conselheiros ou por peritos. O secretariado 
do Conselho de Administração é 
assegurado pela Agência.

3. O Conselho de Administração reúne-se 
por convocação do seu presidente. O
Presidente do Conselho de Reguladores 
ou o elemento desse Conselho designado 
para o representar, assim como o Director 
da Agência participam nas deliberações, 
sem direito de voto. O Conselho de 
Administração reunir-se-á, pelo menos, 
duas vezes por ano em sessão ordinária. 
Reunir-se-á igualmente por iniciativa do 
seu presidente, a pedido da Comissão ou a 
pedido de, pelo menos, um terço dos seus 
membros. O Conselho de Administração 
poderá convidar qualquer pessoa cuja 
opinião possa ser considerada útil a assistir 
às suas reuniões na qualidade de 
observador. Os membros do Conselho de 
Administração poderão, respeitando o 
regulamento interno, ser assistidos por 
conselheiros ou por peritos. O secretariado 
do Conselho de Administração é 
assegurado pela Agência.

Or. en

Justificação

O Conselho de Reguladores será materialmente afectado pelas decisões do Conselho 
de Administração, pelo que o seu presidente ou a pessoa designada para o 
representar devem participar nas reuniões do Conselho de Administração enquanto 
observadores.
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Alteração 151
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

 3. O Conselho de Administração reúne-se 
por convocação do seu presidente. O 
Director da Agência participa nas 
deliberações, salvo decisão em contrário do 
Conselho de Administração. O Conselho 
de Administração reunir-se-á, pelo menos, 
duas vezes por ano em sessão ordinária. 
Reunir-se-á igualmente por iniciativa do 
seu presidente, a pedido da Comissão ou a 
pedido de, pelo menos, um terço dos seus 
membros. O Conselho de Administração 
poderá convidar qualquer pessoa cuja 
opinião possa ser considerada útil a assistir 
às suas reuniões na qualidade de 
observador. Os membros do Conselho de 
Administração poderão, respeitando o 
regulamento interno, ser assistidos por 
conselheiros ou por peritos. O secretariado 
do Conselho de Administração é 
assegurado pela Agência.

3. O Conselho de Administração reúne-se 
por convocação do seu presidente. O
Presidente do Conselho de Reguladores 
ou o elemento desse Conselho designado 
para o representar, assim como o Director 
da Agência participam nas deliberações, 
salvo decisão em contrário do Conselho de 
Administração. O Director da Agência 
participa nas deliberações, salvo decisão 
em contrário do Conselho de 
Administração. O Conselho de 
Administração reunir-se-á, pelo menos, 
duas vezes por ano em sessão ordinária. 
Reunir-se-á igualmente por iniciativa do 
seu presidente, a pedido da Comissão ou a 
pedido de, pelo menos, um terço dos seus 
membros. O Conselho de Administração 
poderá convidar qualquer pessoa cuja 
opinião possa ser considerada útil a assistir 
às suas reuniões na qualidade de 
observador. Os membros do Conselho de 
Administração poderão, respeitando o 
regulamento interno, ser assistidos por 
conselheiros ou por peritos. O secretariado 
do Conselho de Administração é 
assegurado pela Agência.

Or. en

Justificação

O Conselho de Reguladores será materialmente afectado pelas decisões do Conselho 
de Administração, pelo que o seu presidente ou a pessoa designada para o 
representar devem participar nas reuniões do Conselho de Administração enquanto 
observadores.
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Alteração 152
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 9, n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Conselho de Administração reúne-se 
por convocação do seu presidente. O 
Director da Agência participa nas 
deliberações, salvo decisão em contrário 
do Conselho de Administração. O 
Conselho de Administração reunir-se-á, 
pelo menos, duas vezes por ano em sessão 
ordinária. Reunir-se-á igualmente por 
iniciativa do seu presidente, a pedido da 
Comissão ou a pedido de, pelo menos, um
terço dos seus membros. O Conselho de 
Administração poderá convidar qualquer 
pessoa cuja opinião possa ser considerada 
útil a assistir às suas reuniões na qualidade 
de observador. Os membros do Conselho 
de Administração poderão, respeitando o 
regulamento interno, ser assistidos por 
conselheiros ou por peritos. O secretariado 
do Conselho de Administração é 
assegurado pela Agência.

3. O Conselho de Administração reúne-se 
por convocação do seu presidente. O 
Director da Agência participa nas 
deliberações. O Conselho de 
Administração reunir-se-á, pelo menos, 
duas vezes por ano em sessão ordinária. 
Reunir-se-á igualmente por iniciativa do 
seu presidente, a pedido do Parlamento 
Europeu, do Conselho ou da Comissão ou 
a pedido de, pelo menos, um quarto dos 
seus membros. O Conselho de 
Administração poderá convidar, mediante 
decisão tomada por unanimidade, 
terceiros a assistir às suas reuniões na 
qualidade de observadores. Os membros 
do Conselho de Administração poderão, 
respeitando o regulamento interno, ser 
assistidos por conselheiros ou por peritos. 
O secretariado do Conselho de 
Administração é assegurado pela Agência.

Or. de

Justificação

Reforço da independência da Agência.

Alteração 153
Lena Ek

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Conselho de Administração reúne-se 
por convocação do seu presidente. O 
Director da Agência participa nas 
deliberações, salvo decisão em contrário do 
Conselho de Administração. O Conselho 

3. O Conselho de Administração reúne-se 
por convocação do seu presidente. O 
Presidente do Conselho de Reguladores, 
ou a pessoa designada por este último, e o 
Director da Agência participam nas 
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de Administração reunir-se-á, pelo menos, 
duas vezes por ano em sessão ordinária. 
Reunir-se-á igualmente por iniciativa do 
seu presidente, a pedido da Comissão ou a 
pedido de, pelo menos, um terço dos seus 
membros. O Conselho de Administração 
poderá convidar qualquer pessoa cuja 
opinião possa ser considerada útil a assistir 
às suas reuniões na qualidade de 
observador. Os membros do Conselho de 
Administração poderão, respeitando o 
regulamento interno, ser assistidos por 
conselheiros ou por peritos. O secretariado 
do Conselho de Administração é 
assegurado pela Agência.

deliberações, salvo decisão em contrário do 
Conselho de Administração. O Conselho 
de Administração reunir-se-á, pelo menos, 
duas vezes por ano em sessão ordinária. 
Reunir-se-á igualmente por iniciativa do 
seu presidente, a pedido da Comissão ou a 
pedido de, pelo menos, um terço dos seus 
membros. O Conselho de Administração 
poderá convidar qualquer pessoa cuja 
opinião possa ser considerada útil a assistir 
às suas reuniões na qualidade de 
observador. Os membros do Conselho de 
Administração poderão, respeitando o 
regulamento interno, ser assistidos por 
conselheiros ou por peritos. O secretariado 
do Conselho de Administração é 
assegurado pela Agência.

Or. en

Alteração 154
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os membros do Conselho de 
Administração são independentes em 
relação aos governos nacionais.

Or. en

Justificação

A Agência deve ser tão independente quanto possível. Uma vez que os membros do 
Conselho de Administração são designados pelo Conselho e pela Comissão, podem 
receber instruções destas instituições, mas não de um Estado Membro em particular.
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Alteração 155
Anne Laperrouze

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os membros do Conselho de 
Administração são independentes em 
relação aos governos nacionais.

Or. en

Justificação

A Agência deve ser tão independente quanto possível. Uma vez que os membros do 
Conselho de Administração são designados pelo Conselho e pela Comissão, podem 
receber instruções destas instituições, mas não de um Estado Membro em particular.

Alteração 156
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O Conselho de Administração adoptará 
as suas decisões por maioria de dois terços 
dos membros presentes.

4. O Conselho de Administração adoptará 
as suas decisões com base numa votação 
por maioria qualificada.

Or. en

Justificação

Tendo em conta o papel do Conselho de Administração enquanto responsável pelos 
assuntos administrativos e orçamentais, um sistema de votação por maioria 
qualificada é mais adequada para as decisões em causa do que por maioria de dois 
terços.
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Alteração 157
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 9, n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. O Conselho de Administração adoptará 
as suas decisões por maioria de dois terços 
dos membros presentes.

4. O Conselho de Administração adoptará 
as suas decisões por maioria de dois terços 
dos membros presentes, salvo disposição 
em contrário no presente regulamento ou 
nos estatutos.

Or. de

Justificação

Reforço da independência da Agência.

Alteração 158
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os membros do Conselho de 
Administração são independentes em 
relação aos governos nacionais.

Or. en

Justificação

A Agência deve ser tão independente quanto possível. Uma vez que os membros do 
Conselho de Administração são designados pelo Conselho e pela Comissão, podem 
receber instruções destas instituições, mas não de um Estado Membro em particular.
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Alteração 159
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 9, n.° 5

Texto da Comissão Alteração

5. Cada membro dispõe de um voto. O 
regulamento interno estabelecerá em mais 
pormenor o processo de votação, 
nomeadamente as condições em que um 
membro pode agir em nome de outro e, se 
necessário, as regras em matéria de 
quórum.

5. Cada membro dispõe de um voto. O 
regulamento interno estabelecerá em mais 
pormenor o processo de votação, 
nomeadamente as regras em matéria de 
quórum.

Or. de

Justificação

Reforço da independência da Agência. 

Alteração 160
Lena Ek

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Um membro do Conselho de 
Administração não pode ser igualmente 
membro do Conselho de Reguladores.

Or. en

Alteração 161
Lena Ek

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-B. Os membros do Conselho de 
Administração comprometem-se a actuar 
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com independência no interesse público. 
Para esse efeito, fazem uma declaração de 
compromissos e uma declaração de 
interesses na qual afirmam não existirem 
quaisquer interesses que possam ser 
considerados prejudiciais à sua 
independência ou qualquer interesse 
directo ou indirecto que poderia ser 
considerados prejudicial à sua 
independência. Estas declarações serão 
públicas e serão feitas anualmente, por 
escrito.

Or. en

Alteração 162
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º Suprimido
Funções do Conselho de Administração 

1. O Conselho de Administração nomeará 
o Director, após consulta do Conselho de 
Reguladores, em conformidade com o 
n.º 2 do artigo 13.º. 
2. O Conselho de Administração nomeará 
os membros do Conselho de Reguladores 
em conformidade com o n.º 1 do artigo 
11.°.
3. O Conselho de Administração nomeará 
os membros da Câmara de Recurso em 
conformidade com o n.º 1 do artigo 15.°.
4. O Conselho de Administração 
adoptará, até 30 de Setembro de cada ano, 
após consulta da Comissão e com a 
aprovação do Conselho de Reguladores 
em conformidade com o n.º 3 do artigo 
12.º, o programa de trabalho da Agência 
para o ano seguinte e transmiti-lo-á ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e à 
Comissão. Esse programa de trabalho 
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será adoptado sem prejuízo do 
procedimento orçamental anual.
5. O Conselho de Administração exerce as 
suas competências orçamentais em 
conformidade com os artigos 18.º a 21.º.
6. O Conselho de Administração decide, 
depois de obtido o acordo da Comissão, 
quanto à aceitação de quaisquer legados, 
doações ou subvenções provenientes de 
outras fontes da Comunidade.
7. O Conselho de Administração exerce 
autoridade disciplinar sobre o Director.
8. O Conselho de Administração definirá, 
se necessário, a política de pessoal da 
Agência nos termos do n.º 2 do artigo 
25.°.
9. O Conselho de Administração adopta 
as disposições especiais necessárias para 
a aplicação do direito de acesso aos 
documentos da Agência, em 
conformidade com o artigo 27.º.
10. O Conselho de Administração aprova 
o relatório anual sobre as actividades da 
Agência referido no n.º 8 do artigo 14.º e 
transmite-o ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, à Comissão, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao 
Tribunal de Contas o mais tardar em 15 
de Junho. Esse relatório contém uma 
secção distinta, aprovada pelo Conselho 
de Reguladores, relativa às actividades de 
regulamentação da Agência no exercício 
considerado.
11. O Conselho de Administração aprova 
o seu regulamento interno.

Or. fr
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Alteração 163
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho de Administração nomeará 
o Director, após consulta do Conselho de 
Reguladores, em conformidade com o n.º 
2 do artigo 13.º.

Suprimido

Or. en

Justificação

Deve caber ao Parlamento Europeu a decisão, por votação relativa à nomeação do 
Director. Tal nomeação não cabe ao Conselho de Administração.

Alteração 164
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 10, n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho de Administração nomeará 
o Director, após consulta do Conselho de 
Reguladores, em conformidade com o n.º 2 
do artigo 13.º. 

1. O Conselho de Administração nomeará 
o Director, após aprovação do Conselho de 
Reguladores, em conformidade com o n.º 2 
do artigo 13.º. 

Or. de

Justificação

Uma vez que o Director gere a Agência e aprova os pareceres, as recomendações e 
as decisões da Agência, o Conselho de Reguladores deverá assumir um papel 
claramente definido na nomeação do Director. Tal diz igualmente respeito à 
alteração ao n.° 7. Serve também para reforçar a independência do Conselho de 
Reguladores.
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Alteração 165
Hannes Swoboda

Proposta de regulamento
Artigo 10, n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho de Administração nomeará 
o Director, após consulta do Conselho de 
Reguladores, em conformidade com o n.º 2 
do artigo 13.º. 

1. O Conselho de Administração nomeará 
o Director, após aprovação do Conselho de 
Reguladores, em conformidade com o n.º 2 
do artigo 13.º. 

Or. de

Justificação

Uma vez que o Director gere a Agência e aprova os pareceres, as recomendações e 
as decisões da Agência, o Conselho de Reguladores deverá assumir um papel 
claramente definido na nomeação do Director. Tal diz igualmente respeito à 
alteração ao n.° 7. Serve também para reforçar a independência do Conselho de 
Reguladores.

Alteração 166
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 10, n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho de Administração nomeará 
o Director, após consulta do Conselho de 
Reguladores, em conformidade com o n.º 2 
do artigo 13.º. 

1. O Conselho de Administração nomeará 
o Director, de comum acordo com o 
Conselho de Reguladores, em 
conformidade com o n.º 2 do artigo 13.º. 

Or. de

Justificação

Reforço das competências atribuídas.
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Alteração 167
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho de Administração nomeará 
o Director, após consulta do Conselho de 
Reguladores, em conformidade com o n.º 2 
do artigo 13.º.

1. O Conselho de Administração, após o 
parecer favorável do Conselho de 
Reguladores, nomeará o Director, em 
conformidade com o n.º 2 do artigo 13.º.

Or. en

Justificação

O Conselho de Reguladores deveria ter um papel claramente definido na nomeação 
do Director, já que cabe a este último a gestão da Agência e a adopção de pareceres, 
recomendações e decisões da mesma.

Alteração 168
Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho de Administração nomeará 
o Director, após consulta do Conselho de 
Reguladores, em conformidade com o n.º 2 
do artigo 13.º.

1. O Conselho de Administração, após o 
parecer favorável do Conselho de 
Reguladores, nomeará o Director, em 
conformidade com o n.º 2 do artigo 13.º.

Or. en

Justificação

O Conselho de Reguladores deveria ter um papel claramente definido na nomeação 
do Director, já que cabe a este último a gestão da Agência e a adopção de pareceres, 
recomendações e decisões da mesma. Isto aplica-se também à alteração ao n.º 7 do 
artigo 10.º.
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Alteração 169
Nikolaos Vakalis

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho de Administração nomeará 
o Director, após consulta do Conselho de 
Reguladores, em conformidade com o n.º 2 
do artigo 13.º.

1. O Conselho de Administração, após o 
parecer favorável do Conselho de 
Reguladores, nomeará o Director, em 
conformidade com o n.º 2 do artigo 13.º.

Or. en

Justificação

O Conselho de Reguladores deveria ter um papel claramente definido na nomeação 
do Director, já que cabe a este último a gestão da Agência e a adopção de pareceres, 
recomendações e decisões da mesma.

Alteração 170
Lena Ek

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho de Administração nomeará 
o Director, após consulta do Conselho de 
Reguladores, em conformidade com o n.º 2 
do artigo 13.º.

1. O Conselho de Administração, após 
consulta do Conselho de Reguladores e a 
obtenção do seu parecer favorável, nos 
termos do n.º 2 do artigo 12.º, nomeará o 
Director, em conformidade com o n.º 2 do 
artigo 13.º.

Or. en



PE404.596v01-00 90/95 AM\716143PT.doc

PT

Alteração 171
Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Conselho de Administração nomeará 
os membros do Conselho de Reguladores 
em conformidade com o n.º 1 do artigo 
11.°.

Suprimido

Or. en

Justificação

A composição do Conselho de Reguladores está claramente definida no n.º 1 do 
artigo 11.º (com a redacção que lhe foi dada pela alteração introduzida pelo CEER). 
O Conselho de Reguladores é composto pelos directores das entidades reguladoras 
estabelecidas no âmbito das Directivas 2003/54/CE e 2003/55/CE. Assim sendo, não 
há razão para introduzir um processo separado para a sua nomeação pelo Conselho 
de Administração, pois isto complicaria o processo.

Alteração 172
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Conselho de Administração nomeará 
os membros do Conselho de Reguladores 
em conformidade com o n.º 1 do artigo 
11.°.

Suprimido

Or. en

Justificação

A composição do Conselho de Reguladores está claramente definida no n.º 1 do 
artigo 11.º (com a redacção que lhe foi dada pela alteração introduzida pelo CEER). 
O Conselho de Reguladores é composto pelos directores das entidades reguladoras 
estabelecidas no âmbito das Directivas 2003/54/CE e 2003/55/CE. Assim sendo, não 
há razão para introduzir um processo separado para a sua nomeação pelo Conselho 
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de Administração, pois isto complicaria o processo.

Alteração 173
Lena Ek

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O Conselho de Administração adoptará, 
até 30 de Setembro de cada ano, após 
consulta da Comissão e com a aprovação 
do Conselho de Reguladores em 
conformidade com o n.º 3 do artigo 12.º, o 
programa de trabalho da Agência para o 
ano seguinte e transmiti-lo-á ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho e à Comissão. Esse 
programa de trabalho será adoptado sem 
prejuízo do procedimento orçamental 
anual.

4. O Conselho de Administração adoptará, 
até 30 de Setembro de cada ano, após 
consulta da Comissão e com a aprovação 
do Conselho de Reguladores em 
conformidade com o n.º 3 do artigo 12.º, o 
programa de trabalho da Agência para o 
ano seguinte e transmiti-lo-á ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho e à Comissão. Esse 
programa de trabalho será adoptado sem 
prejuízo do procedimento orçamental anual 
e será tornado público.

Or. en

Alteração 174
Lena Ek

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O Conselho de Administração decide, 
depois de obtido o acordo da Comissão, 
quanto à aceitação de quaisquer legados, 
doações ou subvenções provenientes de 
outras fontes da Comunidade.

6. O Conselho de Administração decide, 
depois de obtido o acordo da Comissão, 
quanto à aceitação de quaisquer legados, 
doações ou subvenções provenientes de 
outras fontes da Comunidade ou de 
qualquer contribuição voluntária por 
parte dos Estados-Membros ou das suas 
entidades reguladoras.

Or. en



PE404.596v01-00 92/95 AM\716143PT.doc

PT

Alteração 175
Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. O Conselho de Administração exerce 
autoridade disciplinar sobre o Director.

7. O Conselho de Administração exerce 
autoridade disciplinar sobre o Director, em 
consulta com o Conselho de Reguladores.

Or. en

Justificação

O Conselho de Reguladores deveria ter um papel claramente definido na nomeação 
do Director, já que cabe a este último a gestão da Agência e a adopção de pareceres, 
recomendações e decisões da mesma.

Alteração 176
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. O Conselho de Administração exerce 
autoridade disciplinar sobre o Director.

7. O Conselho de Administração exerce 
autoridade disciplinar sobre o Director, em 
consulta com o Conselho de Reguladores.

Or. en

Justificação

O Conselho de Reguladores deveria ter um papel claramente definido na nomeação 
do Director, já que cabe a este último a gestão da Agência e a adopção de pareceres, 
recomendações e decisões da mesma.
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Alteração 177
Nikolaos Vakalis

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. O Conselho de Administração exerce 
autoridade disciplinar sobre o Director.

7. O Conselho de Administração exerce 
autoridade disciplinar sobre o Director, em 
consulta com o Conselho de Reguladores.

Or. en

Justificação

O Conselho de Reguladores deveria ter um papel claramente definido na nomeação 
do Director, já que cabe a este último a gestão da Agência e a adopção de pareceres, 
recomendações e decisões da mesma.

Alteração 178
Hannes Swoboda

Proposta de regulamento
Artigo 10, n.° 7

Texto da Comissão Alteração

7. O Conselho de Administração exerce 
autoridade disciplinar sobre o Director.

7. O Conselho de Administração após 
consulta do Conselho de Reguladores 
exerce autoridade disciplinar sobre o 
Director.

Or. de

Justificação

Uma vez que o Director gere a Agência e aprova os pareceres, as recomendações e
as decisões da Agência, o Conselho de Reguladores deverá assumir um papel 
claramente definido na nomeação do Director. Tal diz igualmente respeito à 
alteração ao n.° 1.
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Alteração 179
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 10, n.° 7

Texto da Comissão Alteração

7. O Conselho de Administração exerce 
autoridade disciplinar sobre o Director.

7. O Conselho de Administração após 
consulta do Conselho de Reguladores 
exerce autoridade disciplinar sobre o 
Director.

Or. de

Justificação

Uma vez que o Director gere a Agência e aprova os pareceres, as recomendações e 
as decisões da Agência, o Conselho de Reguladores deverá assumir um papel 
claramente definido na nomeação do Director. Tal diz igualmente respeito à 
alteração ao n.° 1.

Alteração 180
Edit Herczog

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. O Conselho de Administração aprova o 
relatório anual sobre as actividades da 
Agência referido no n.º 8 do artigo 14.º e 
transmite-o ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, à Comissão, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Tribunal 
de Contas o mais tardar em 15 de Junho. 
Esse relatório contém uma secção distinta, 
aprovada pelo Conselho de Reguladores, 
relativa às actividades de regulamentação 
da Agência no exercício considerado.

10. O Conselho de Administração aprova o 
relatório anual sobre as actividades da 
Agência referido no n.º 8 do artigo 14.º 
sobre a evolução dos mercados do gás e 
da electricidade, incluindo as questões 
relacionadas com os consumidores, no 
qual especifica os obstáculos subsistentes 
à realização do mercado único do gás e da 
electricidade. A Agência transmite o 
relatório ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, à Comissão, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Tribunal 
de Contas o mais tardar em 15 de Junho. 
Esse relatório contém uma secção distinta, 
aprovada pelo Conselho de Reguladores, 
relativa às actividades de regulamentação 
da Agência no exercício considerado.
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Or. en

Justificação

É necessário que a Agência, além das suas responsabilidades administrativas e 
reguladoras directas, especifique os principais desenvolvimentos e obstáculos no que 
respeita aos mercados do gás e da electricidade. Nesse relatório, devem ser 
devidamente mencionados os aspectos relacionados com os consumidores.

Alteração 181
Eugenijus Maldeikis

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. O Conselho de Administração aprova o 
relatório anual sobre as actividades da 
Agência referido no n.º 8 do artigo 14.º e 
transmite-o ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, à Comissão, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Tribunal 
de Contas o mais tardar em 15 de Junho. 
Esse relatório contém uma secção distinta, 
aprovada pelo Conselho de Reguladores, 
relativa às actividades de regulamentação 
da Agência no exercício considerado.

10. O Conselho de Administração aprova o 
relatório anual sobre as actividades da 
Agência referido no n.º 8 do artigo 14.º e 
transmite-o ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, à Comissão, ao Comité 
Económico e Social Europeu, ao Comité 
das Regiões e ao Tribunal de Contas o 
mais tardar em 15 de Junho. Esse relatório 
contém uma secção distinta, aprovada pelo 
Conselho de Reguladores, relativa às 
actividades de regulamentação da Agência 
no exercício considerado.

Or. lt

Justificação

Esse Comité dispõe, a exemplo do Comité Económico e Social Europeu, de poderes 
consultivos e tem direito, por conseguinte a receber relatórios da Agência.
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