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Alteração 14
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) A experiência adquirida com a 
aplicação da Directiva 2003/54/CE 
demonstra os benefícios que podem 
resultar do mercado interno da 
electricidade em termos de aumento de 
eficiência, reduções de preços, padrões de 
serviço mais elevados e maior 
competitividade. Todavia, subsistem 
deficiências significativas e possibilidades 
de melhorar o funcionamento dos 
mercados. Todavia, subsistem deficiências 
significativas e possibilidades de melhorar 
o funcionamento do mercado, sendo 
necessárias medidas concretas, 
nomeadamente, para assegurar condições 
de concorrência equitativas a nível da 
produção, em particular mediante a 
inclusão de todos os custos ambientais a 
curto e a longo prazo, e para reduzir os 
riscos de ocorrência de posições 
dominantes no mercado e de 
comportamentos predatórios, garantindo 
tarifas de transporte e distribuição não 
discriminatórias, através do acesso à rede 
com base em tarifas publicadas antes da 
sua entrada em vigor, e garantindo a 
protecção dos direitos dos pequenos 
clientes e dos clientes vulneráveis e a 
divulgação de informações sobre as fontes 
de energia para a produção de 
electricidade, bem como indicações sobre 
as fontes, sempre que disponíveis, dando 
informações sobre o seu impacto 
ambiental.

Or. en
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Justificação

Há que reinserir o importante considerando 2 da Directiva 2003/54/CE. A menos que os 
custos ambientais associados à produção de electricidade estejam incluídos no preço, haverá 
lugar a distorções do mercado. Visto que as são realizadas tentativas através do regime 
comunitário de comércio de licenças de emissão de CO2 através da licitação de certificados, 
a iniciativa paralela ter de ser incluída por forma integrar outros custos ambientais nos 
preços da energia. A Comissão deve começar a controlar essas distorções do mercado.

Alteração 15
Eugenijus Maldeikis

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Contudo, presentemente, não pode ser 
garantido a nenhuma empresa da 
Comunidade o direito de vender 
electricidade em qualquer Estado-Membro 
em igualdade de condições, sem 
discriminação ou desvantagem. 
Concretamente, não existe ainda um acesso 
não-discriminatório à rede nem uma 
supervisão reguladora de eficácia 
equivalente em todos os Estados-Membros.

(3) Contudo, presentemente, não pode ser 
garantido a nenhuma empresa da 
Comunidade o direito de vender 
electricidade em qualquer Estado-Membro 
em igualdade de condições, sem 
discriminação ou desvantagem. 
Concretamente, não existe ainda um acesso 
não-discriminatório à rede nem uma
supervisão reguladora de eficácia 
equivalente em todos os Estados-Membros, 
antes continuam a existir mercados 
isolados.

Or. lt

Alteração 16
Eugenijus Maldeikis

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho 
intitulada “Uma política energética para a 
Europa” destacou a importância da plena 
realização do mercado interno da 

(4) A comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho 
intitulada “Uma política energética para a 
Europa” destacou a importância da plena 
realização do mercado interno da 
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electricidade e da criação de igualdade de 
condições de concorrência para todas as 
empresas de electricidade da Comunidade. 
A Comunicação da Comissão ao Conselho 
e ao Parlamento Europeu “Perspectivas 
para o mercado interno do gás e da 
electricidade” e a Comunicação da 
Comissão “Inquiry pursuant to Article 17 
of Regulation (EC) No 1/2003 into the 
European gas and electricity sectors (Final 
Report)” mostraram que as presentes regras 
e medidas não proporcionam o quadro 
necessário para alcançar o objectivo de um 
mercado interno em bom funcionamento. 

electricidade e da criação de igualdade de 
condições de concorrência para todas as 
empresas de electricidade da Comunidade. 
A Comunicação da Comissão ao Conselho 
e ao Parlamento Europeu “Perspectivas 
para o mercado interno do gás e da 
electricidade” e a Comunicação da 
Comissão “Inquiry pursuant to Article 17 
of Regulation (EC) No 1/2003 into the 
European gas and electricity sectors (Final 
Report)” mostraram que as presentes regras 
e medidas não proporcionam nem o quadro 
necessário nem as conexões físicas para 
alcançar o objectivo de um mercado 
interno em bom funcionamento. 

Or. lt

Alteração 17
Eugenijus Maldeikis

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) É, em especial, necessário intensificar a 
cooperação e a coordenação entre os 
operadores das redes de transporte, a fim 
de assegurar a compatibilidade gradual das 
regras técnicas e comerciais, 
proporcionando e gerindo um acesso 
efectivo às redes de transporte 
transfronteiras, e assegurar, por um lado, 
um planeamento coordenado e com 
suficiente perspectiva de futuro e, por 
outro, uma evolução técnica sólida para o 
sistema de transporte na Comunidade, com 
a devida atenção ao ambiente, bem como 
promover a eficiência energética e a 
investigação e inovação, nomeadamente no 
que respeita a assegurar a penetração das 
fontes de energia renováveis e a divulgação 
das tecnologias com baixa dependência do 
carbono. Os operadores das redes de 
transporte devem explorar as suas redes em 

(6) É, em especial, necessário criar as 
conexões físicas e intensificar a 
cooperação e a coordenação entre os 
operadores das redes de transporte, a fim 
de assegurar a compatibilidade gradual das 
regras técnicas e comerciais, 
proporcionando e gerindo um acesso 
efectivo às redes de transporte 
transfronteiras, e assegurar, por um lado, 
um planeamento coordenado e com 
suficiente perspectiva de futuro e, por 
outro, uma evolução técnica sólida para o 
sistema de transporte na Comunidade, com 
a devida atenção ao ambiente, bem como 
promover a eficiência energética e a 
investigação e inovação, nomeadamente no 
que respeita a assegurar a penetração das 
fontes de energia renováveis e a divulgação 
das tecnologias com baixa dependência do 
carbono. Os operadores das redes de 
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conformidade com estas regras técnicas e 
comerciais compatibilizadas.

transporte devem explorar as suas redes em 
conformidade com estas regras técnicas e 
comerciais compatibilizadas.

Or. lt

Alteração 18
Giles Chichester

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Todos os participantes no mercado 
têm interesse no trabalho que se espera da 
rede europeia de operadores das redes de 
transporte. O processo de consulta é, por 
conseguinte, essencial, cabendo um papel 
importante às estruturas existentes, 
instituídas para o facilitar e enformar, 
como a União para a Coordenação do 
Transporte de Electricidade (UCTE).

Suprimido

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. A fim de assegurar a eficiência do processo, importa evitar a 
criação de demasiados órgãos de consulta, que pode levar a uma duplicação dos processos 
de consulta.
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Alteração 19
Umberto Guidoni

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Todos os participantes no mercado têm 
interesse no trabalho que se espera da 
rede europeia de operadores das redes de 
transporte. O processo de consulta é, por 
conseguinte, essencial, cabendo um papel 
importante às estruturas existentes, 
instituídas para o facilitar e enformar, 
como a União para a Coordenação do 
Transporte de Electricidade (UCTE). 

Suprimido

Or. en

Justificação

Na perspectiva de garantir a eficiência do processo de consulta, a criação de um número 
excessivo de órgãos consultivos poderá levar a uma duplicação dos processos de consulta. As 
consultas públicas a nível da UE são actualmente realizadas pelo ERGEG e a Agência 
deverá seguir regras e experiências bem sucedidas na realização de consultas públicas. 
Consequentemente, o considerando 8 deve ser suprimido.

Alteração 20
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Todos os participantes no mercado 
têm interesse no trabalho que se espera da 
rede europeia de operadores das redes de 
transporte. O processo de consulta é, por 
conseguinte, essencial, cabendo um papel 
importante às estruturas existentes, 
instituídas para o facilitar e enformar, 
como a União para a Coordenação do 
Transporte de Electricidade (UCTE).

Suprimido
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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 21
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) É necessária igualdade de acesso à 
informação no que respeita ao estado físico 
da rede, de modo que todos os 
participantes no mercado possam avaliar a 
situação global em termos de procura e 
oferta e identificar as razões para a 
variação do preço grossista. Para o efeito, é 
necessária informação mais precisa sobre a 
produção, a oferta e a procura de 
electricidade, a capacidade, os fluxos e a 
manutenção da rede, a equilibração e a 
capacidade de reserva.

(10) É necessária igualdade de acesso à 
informação no que respeita ao estado físico 
e à eficácia da rede, de modo que todos os 
participantes no mercado possam avaliar a 
situação global em termos de procura e 
oferta e identificar as razões para a 
variação do preço grossista. Para o efeito, é 
necessária informação mais precisa sobre a 
produção, a oferta e a procura de 
electricidade, a capacidade, os fluxos e a 
manutenção da rede, a equilibração e a 
capacidade de reserva.

Or. ro

Alteração 22
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Os investimentos em novas 
infra-estruturas de vulto devem ser 

(13) Os investimentos em novas 
infra-estruturas de vulto que permitam, 
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firmemente promovidos, assegurando 
simultaneamente o funcionamento 
adequado do mercado interno da 
electricidade. 

nomeadamente, a transição para redes 
inteligentes e a integração crescente da 
electricidade proveniente de fontes 
renováveis, assim como os instrumentos 
do lado da procura, devem ser firmemente 
promovidos, assegurando simultaneamente 
o funcionamento adequado do mercado 
interno da electricidade e a proporção 
crescente da electricidade proveniente de 
energias renováveis no sistema. 

Or. en

Justificação

Esta parte deve respeitar a política existente da União a favor das energias renováveis, assim 
como promover o desenvolvimento de redes inteligentes. As opções do lado da procura na 
rede – como o leilão de envios de ponta das empresas – exigem esforços coordenados 
transfronteiras a nível da UE. Deverão ser colocadas em pé de igualdade com as opções do 
lado da oferta.

Alteração 23
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) O Regulamento (CE) n.º 1228/2003 
prevê que certas medidas sejam adoptadas
em conformidade com a Decisão 
1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho 
de 1999, que fixa as regras de exercício das 
competências de execução atribuídas à 
Comissão.

(14) O Regulamento (CE) n.º 1228/2003 
prevê que certas medidas sejam alteradas
em conformidade com a Decisão 
1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho 
de 1999, que fixa as regras de exercício das 
competências de execução atribuídas à 
Comissão.

Or. de

Justificação

Com a presente proposta, pretende-se garantir que as orientações sejam adoptadas, pelo 
Parlamento e pelo Conselho, no quadro do processo ordinário. A transposição de 
competências para a Comissão deverá continuar a cingir-se a adaptações eventualmente 
necessárias.
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Alteração 24
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) No que respeita ao Regulamento (CE) 
n.º 1228/2003, deve ser conferido poder à 
Comissão, nomeadamente, para 
estabelecer ou adoptar as orientações 
necessárias a um grau mínimo de 
harmonização que permita alcançar o 
objectivo do presente regulamento. Estas 
medidas, dado que são de alcance geral e 
têm por objecto alterar elementos não 
essenciais do Regulamento (CE) 
n.º 1228/2003 ou completá-lo mediante o 
aditamento de novos elementos não 
essenciais, devem ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
artigo 5.º-A da Decisão 1999/468/CE.

(17) No que respeita ao Regulamento (CE) 
n.º 1228/2003, deve ser conferido poder à 
Comissão, nomeadamente, para alterar as 
orientações necessárias a um grau mínimo 
de harmonização que permita alcançar o 
objectivo do presente regulamento. Estas 
medidas, dado que são de alcance geral e 
têm por objecto alterar elementos não 
essenciais do Regulamento (CE) 
n.º 1228/2003 ou completá-lo mediante o 
aditamento de novos elementos não 
essenciais, devem ser alteradas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
artigo 5.º-A da Decisão 1999/468/CE.

Or. de

Justificação

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

Alteração 25
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) nº 1228/2003 
Artigo 1
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Texto da Comissão Alteração

“O presente regulamento tem igualmente 
por objectivo facilitar a emergência de um 
mercado retalhista transfronteiriço 
transparente e em bom funcionamento e 
de um mercado grossista transparente e em 
bom funcionamento. Prevê mecanismos 
para a harmonização daquelas regras.”

“O presente regulamento tem igualmente 
por objectivo facilitar a emergência de um 
mercado grossista transparente e em bom 
funcionamento, dotado de um elevado 
nível de segurança do fornecimento. 
Prevê mecanismos para a harmonização 
daquelas regras.”

Or. en

Justificação

As disposições relativas à harmonização do mercado a retalho para a electricidade deverão 
ser suprimidas ou enunciadas unicamente na proposta de directiva que altera a Directiva 
2003/54/CE relativa às normas comuns para o mercado interno da electricidade 
(COM(2007)0528 final). A proposta de acesso à rede e comércio transfronteiriço de 
electricidade (COM(2007)531 final) deverá centrar-se sobre os mercados grossistas e a 
segurança do fornecimento.

Alteração 26
Giles Chichester

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) nº 1228/2003 
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

“O presente regulamento tem igualmente 
por objectivo facilitar a emergência de um 
mercado retalhista transfronteiriço 
transparente e em bom funcionamento e 
de um mercado grossista transparente e em 
bom funcionamento. Prevê mecanismos 
para a harmonização daquelas regras.”

“O presente regulamento tem igualmente 
por objectivo facilitar a emergência de um 
mercado grossista transparente e em bom 
funcionamento. Prevê mecanismos para a 
harmonização daquelas regras.”

Or. en

Justificação

O objectivo dos mercados transfronteiriços a retalho não é necessário para o funcionamento 
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regional e comunitário dos mercados grossistas, que devem permanecer como foco do 
presente regulamento. As implicações de tal objectivo regulamentar necessitariam de uma 
avaliação completa e os seus custos e benefícios deveriam ser cuidadosamente analisados, já 
que provavelmente haverá custos fixos significativos, superiores aos benefícios.

Alteração 27
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) nº 1228/2003 
Artigo 2-A

Texto da Comissão Alteração

Os operadores das redes de transporte 
cooperarão a nível comunitário mediante o 
estabelecimento da Rede Europeia dos 
Operadores das Redes de Transporte de 
Electricidade, a fim de assegurar a gestão 
óptima e a sólida evolução técnica da rede 
europeia de transporte de electricidade.

Os operadores das redes de transporte 
cooperarão a nível comunitário mediante o 
estabelecimento da Rede Europeia dos 
Operadores das Redes de Transporte de 
Electricidade, a fim de assegurar a gestão 
óptima e a sólida evolução técnica da rede 
europeia de transporte de electricidade e de 
promover a realização do mercado interno 
no domínio da electricidade.

Or. en

Justificação

A fim de garantir que os ORT facilitarão a integração do mercado, deve ser estabelecido que 
a promoção da integração do mercado constitui uma tarefa específica da Rede Europeia dos 
Operadores das Redes de Transporte de Electricidade.

Alteração 28
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) nº 1228/2003 
Artigo 2-A

Texto da Comissão Alteração

Os operadores das redes de transporte Os operadores das redes de transporte 
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cooperarão a nível comunitário mediante o 
estabelecimento da Rede Europeia dos 
Operadores das Redes de Transporte de 
Electricidade, a fim de assegurar a gestão 
óptima e a sólida evolução técnica da rede 
europeia de transporte de electricidade.

cooperarão a nível comunitário mediante o 
estabelecimento da Rede Europeia dos 
Operadores das Redes de Transporte de 
Electricidade, a fim de assegurar a gestão 
óptima e a sólida evolução técnica da rede 
europeia de transporte de electricidade e de 
promover a realização do mercado interno 
no domínio da electricidade.

Or. en

Justificação

É necessária uma cooperação eficiente em tempo real entre os ORT no conjunto da rede 
europeia para suprimir todas as barreiras ao comércio transfronteiriço, para integrar 
volumes enormes de energia eólica e para tratar de incidentes ao nível da eficácia. O reforço 
da cooperação entre os ORT deverá conduzir, em último instância, a uma situação em que os 
consumidores de energia possam comprar a sua electricidade em toda a Europa nas mesmas 
condições.

Alteração 29
Giles Chichester

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) nº 1228/2003 
Artigo 2-B – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até […], os operadores das redes de 
transporte de electricidade apresentarão à 
Comissão e à Agência o projecto de 
estatutos, uma lista de futuros membros e o 
projecto de regulamento interno, incluindo 
as regras relativas à consulta de outras 
partes interessadas, da prevista Rede 
Europeia dos Operadores das Redes de 
Transporte de Electricidade.

1. Até […], os operadores das redes de 
transporte de electricidade apresentarão à 
Comissão e à Agência o projecto de 
estatutos, uma lista de futuros membros e o 
projecto de regulamento interno da prevista 
Rede Europeia dos Operadores das Redes 
de Transporte de Electricidade.

Or. en

Justificação

Até agora, a consulta a nível da UE foi uma tarefa do ERGEG. Esta tarefa deverá ser 
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atribuída à futura Agência, à qual está confiada a protecção do interesse público.

Alteração 30
Umberto Guidoni

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) nº 1228/2003 
Artigo 2-B – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até […], os operadores das redes de 
transporte de electricidade apresentarão à 
Comissão e à Agência o projecto de 
estatutos, uma lista de futuros membros e o 
projecto de regulamento interno, incluindo 
as regras relativas à consulta de outras 
partes interessadas, da prevista Rede 
Europeia dos Operadores das Redes de 
Transporte de Electricidade.

1. Até […], os operadores das redes de 
transporte de electricidade apresentarão à 
Comissão e à Agência o projecto de 
estatutos, uma lista de futuros membros e o 
projecto de regulamento interno da prevista 
Rede Europeia dos Operadores das Redes 
de Transporte de Electricidade.

Or. en

Justificação

Até agora, a consulta a nível da UE foi uma tarefa do ERGEG. Esta tarefa deverá ser 
atribuída à futura Agência, à qual está confiada a protecção do interesse público.

Alteração 31
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) nº 1228/2003 
Artigo 2-B – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até […], os operadores das redes de 
transporte de electricidade apresentarão à 
Comissão e à Agência o projecto de 
estatutos, uma lista de futuros membros e o 
projecto de regulamento interno, incluindo 

1. Até […], os operadores das redes de 
transporte de electricidade apresentarão à 
Comissão e à Agência o projecto de 
estatutos, uma lista de futuros membros e o 
projecto de regulamento interno da prevista 
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as regras relativas à consulta de outras 
partes interessadas, da prevista Rede 
Europeia dos Operadores das Redes de 
Transporte de Electricidade.

Rede Europeia dos Operadores das Redes 
de Transporte de Electricidade.

Or. en

Justificação

Até agora, a consulta a nível da UE foi uma tarefa do ERGEG. Esta tarefa deverá ser 
atribuída à futura Agência, à qual está confiada a protecção do interesse público.

Alteração 32
Umberto Guidoni

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) nº 1228/2003 
Artigo 2.º-C

Texto da Comissão Alteração

1. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade 
adoptará:

1. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade 
acordará e apresentará à Agência, para 
aprovação nos termos do procedimento 
previsto no artigo 2.º-D, em conjugação 
com o n.º 3 do artigo 6.º do Regulamento 
(CE) N.º ... que institui a agência de 
Cooperação dos Reguladores da Energia:

a) códigos técnicos e de códigos do 
mercado nos domínios mencionados no 
n.º 3;

a) projectos de códigos técnicos e de 
códigos do mercado nos domínios 
mencionados no n.º 3;

b) instrumentos comuns para o 
funcionamento da rede e planos comuns de 
investigação;

b) instrumentos comuns para o 
funcionamento da rede e planos comuns de 
investigação;

c) um plano decenal de investimento, 
incluindo uma perspectiva da adequação da 
produção, de dois em dois anos;

c) um plano decenal de investimento, 
incluindo uma perspectiva da adequação da 
produção, de dois em dois anos;

d) um programa de trabalho anual; d) um programa de trabalho anual baseado 
nas prioridades da Agência;

e) um relatório anual; e) um relatório anual;
f) perspectivas anuais de Verão e de f) perspectivas anuais de Verão e de 
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Inverno relativas à adequação da produção. Inverno relativas à adequação da produção.
2. O programa de trabalho anual referido 
na alínea d) do n.º 1 conterá uma lista e 
uma descrição dos códigos técnicos e 
códigos do mercado, um plano relativo à 
exploração comum da rede e às actividades 
comuns de investigação e 
desenvolvimento, a elaborar no ano em 
causa, assim como um calendário 
indicativo.

2. O programa de trabalho anual referido 
na alínea d) do n.º 1 conterá uma lista e 
uma descrição dos códigos técnicos, um 
plano relativo à exploração comum da rede 
e às actividades comuns de investigação e 
desenvolvimento, a elaborar no ano em 
causa, assim como um calendário 
indicativo.

3. Os códigos técnicos e do mercado
abrangerão, pormenorizadamente, os 
seguintes domínios, consoante as 
prioridades definidas no programa de 
trabalho anual:

3. Os códigos técnicos abrangerão, 
pormenorizadamente, os seguintes 
domínios, consoante as prioridades 
definidas no programa de trabalho anual:

a) regras de segurança e fiabilidade; a) regras de segurança e fiabilidade, 
incluindo a interoperabilidade e 
procedimento para situações de 
emergência;

b) regras de ligação e de acesso à rede; b) regras de ligação e de acesso à rede;
c) regras relativas ao intercâmbio de 
dados e à liquidação;
d) regras de interoperabilidade;
e) procedimentos operacionais em 
situações de emergência;
f) regras relativas à atribuição de 
capacidade e à gestão de 
congestionamentos;

c) regras relativas à atribuição de 
capacidade e à gestão de 
congestionamentos;

g) regras de negociação;
h) regras de transparência; d) regras de transparência;
i) regras de equilibração, incluindo regras 
para a energia de reserva;

e) regras de equilibração e de arbitragem, 
incluindo regras para a energia de reserva;

j) regras para as estruturas de tarifas 
harmonizadas de transporte, incluindo 
regras relativas aos sinais de localização e 
à compensação inter-ORT;

f) regras para as estruturas de tarifas 
harmonizadas de transporte, incluindo 
regras relativas aos sinais de localização e 
à compensação inter-ORT;

k) eficiência energética no respeitante às 
redes de electricidade.

g) eficiência energética no respeitante às 
redes de electricidade.

4. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade 
fiscalizará a aplicação dos códigos 
técnicos e códigos do mercado e incluirá o 
resultado das suas actividades de 
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fiscalização no relatório anual referido na 
alínea e) do n.º 1.
5. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade 
publicará de dois em dois anos um plano 
decenal de investimento na rede à escala 
europeia. O plano de investimento incluirá 
a modelização da rede integrada, a 
elaboração de cenários, um relatório de 
adequação da produção e uma avaliação da 
resiliência do sistema. O plano de 
investimento basear-se-á, nomeadamente, 
nos planos de investimento nacionais e nas 
orientações para as redes transeuropeias 
de energia em conformidade com a 
Decisão n.º 1364/2006/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho. O plano de 
investimento identificará lacunas no 
investimento, nomeadamente relacionadas 
com as capacidades transfronteiras.

4. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade 
publicará de dois em dois anos um plano 
decenal de investimento na rede à escala 
europeia na sequência da sua aprovação 
pela Agência. O plano de investimento 
incluirá a modelização da rede integrada, a 
elaboração de cenários, um relatório de 
adequação da produção e uma avaliação da 
resiliência do sistema. O plano de 
investimento basear-se-á, nomeadamente, 
nos planos de investimento nacionais, 
tendo em conta os aspectos regionais e 
europeus do planeamento de redes. O 
plano de investimento identificará lacunas 
no investimento, nomeadamente 
relacionadas com as capacidades 
transfronteiras.

6. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade 
aconselhará a Comissão, a pedido desta, 
sobre a adopção das orientações referidas 
no artigo 8.º.

Or. en

Justificação

A abordagem proposta pode colocar em risco a criação de um mercado europeu 
verdadeiramente competitivo que dê aos ORT a possibilidade de se auto-regularem. O âmbito 
e a profundidade dos códigos técnicos propostos, chamados "orientações estratégicas", 
deverão ser definidos ex-ante pela ACRE, para então serem submetidos a um procedimento 
de comitologia destinado a emitir "orientações estratégicas" vinculativas em que o futuro 
trabalho da ENTSO se baseará. Os ORT têm bastantes interesses no funcionamento das 
regras de mercado, pelo que não deverão elaborar eles próprios os códigos de mercado.

Alteração 33
Patrizia Toia

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1228/2003
Artigo 2-C
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Texto da Comissão Alteração

1. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade 
adoptará:

1. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade 
adoptará e submeterá à aprovação da 
Agência, em conformidade com 
procedimento previsto no artigo 2º-E do 
presente regulamento e no nº 3 do artigo 
6º do Regulamento (CE) nº que cria uma 
Agência de Cooperação dos Reguladores 
da Energia

a) projectos de códigos técnicos e de 
códigos do mercado nos domínios 
mencionados no n.º 3;

a) projectos de códigos técnicos e de 
códigos do mercado nos domínios 
mencionados no n.º 3;

b) instrumentos comuns para o 
funcionamento da rede e planos comuns de 
investigação;

b) instrumentos comuns para o 
funcionamento da rede e planos comuns de 
investigação;

c) um plano decenal de investimento, 
incluindo uma perspectiva da adequação da 
produção, de dois em dois anos;

c) um plano decenal de investimento, 
incluindo uma perspectiva da adequação da 
produção, de dois em dois anos;

d) um programa de trabalho anual; d) um programa de trabalho anual;
e) um relatório anual; e) um relatório anual;
f) perspectivas anuais de Verão e de 
Inverno relativas à adequação da produção.

f) perspectivas anuais de Verão e de 
Inverno relativas à adequação da produção.

2. O programa de trabalho anual referido 
na alínea d) do n.º 1 conterá uma lista e 
uma descrição dos códigos técnicos e 
códigos do mercado, um plano relativo à 
exploração comum da rede e às actividades 
comuns de investigação e 
desenvolvimento, a elaborar no ano em 
causa, assim como um calendário 
indicativo.

2. O programa de trabalho anual referido 
na alínea d) do n.º 1 conterá uma lista e 
uma descrição dos códigos técnicos, um 
plano relativo à exploração comum da rede 
e às actividades comuns de investigação e 
desenvolvimento, a elaborar no ano em 
causa, assim como um calendário 
indicativo.

3. Os códigos técnicos e do mercado 
abrangerão, pormenorizadamente, os 
seguintes domínios, consoante as 
prioridades definidas no programa de 
trabalho anual:

3. Os códigos técnicos abrangerão, 
pormenorizadamente, os seguintes 
domínios, consoante as prioridades 
definidas no programa de trabalho anual:

a) regras de segurança e fiabilidade; a) regras de segurança e fiabilidade;
b) regras de ligação e de acesso à rede; b) regras de ligação e de acesso à rede;
c) regras relativas ao intercâmbio de dados 
e à liquidação;

c) regras relativas ao intercâmbio de dados 
e à liquidação;
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d) regras de interoperabilidade; d) regras de interoperabilidade;
e) procedimentos operacionais em 
situações de emergência;

e) procedimentos operacionais em 
situações de emergência;

f) regras relativas à atribuição de 
capacidade e à gestão de 
congestionamentos;

f) regras relativas à atribuição de 
capacidade e à gestão de 
congestionamentos;

g) regras de negociação;
h) regras de transparência; g) regras de transparência;
i) regras de equilibração, incluindo regras 
para a energia de reserva;
j) regras para as estruturas de tarifas 
harmonizadas de transporte, incluindo 
regras relativas aos sinais de localização e 
à compensação inter-ORT;
k) eficiência energética no respeitante às 
redes de electricidade.

h) eficiência energética no respeitante às 
redes de electricidade.

4. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade 
fiscalizará a aplicação dos códigos técnicos 
e códigos do mercado e incluirá o resultado 
das suas actividades de fiscalização no 
relatório anual referido na alínea e) do 
n.º 1.

4. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade 
fiscalizará a aplicação dos códigos técnicos 
e códigos do mercado e incluirá o resultado 
das suas actividades de fiscalização no 
relatório anual referido na alínea e) do 
n.º 1.

5. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade 
publicará de dois em dois anos um plano 
decenal de investimento na rede à escala 
europeia. O plano de investimento incluirá 
a modelização da rede integrada, a 
elaboração de cenários, um relatório de 
adequação da produção e uma avaliação da 
resiliência do sistema. O plano de 
investimento basear-se-á, nomeadamente, 
nos planos de investimento nacionais e nas
orientações para as redes transeuropeias de 
energia em conformidade com a Decisão 
n.º 1364/2006/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho. O plano de investimento 
identificará lacunas no investimento, 
nomeadamente relacionadas com as 
capacidades transfronteiras.

5. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade, com 
a aprovação da Agência, publicará de dois 
em dois anos um plano decenal de 
investimento na rede à escala europeia. O 
plano de investimento incluirá a 
modelização da rede integrada, a 
elaboração de cenários, um relatório de 
adequação da produção, uma avaliação da 
resiliência do sistema, previsão dos custos 
e uma análise dos custos/benefícios . O 
plano de investimento terá igualmente em 
conta os planos de investimento nacionais 
e as orientações para as redes 
transeuropeias de energia em conformidade 
com a Decisão n.º 1364/2006/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho. O 
plano de investimento identificará lacunas 
no investimento, nomeadamente 
relacionadas com as capacidades 
transfronteiras.

6. A Rede Europeia dos Operadores das 6. A Rede Europeia dos Operadores das 
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Redes de Transporte de Electricidade 
aconselhará a Comissão, a pedido desta, 
sobre a adopção das orientações referidas 
no artigo 8.º.

Redes de Transporte de Electricidade 
aconselhará a Comissão, a pedido desta, 
sobre a adopção das orientações referidas 
no artigo 8.º.

Or. it

Justificação

A REORT é uma entidade técnica que não tem poder de regular o mercado como o poderiam 
fazer as autoridades reguladoras nacionais. Em particular, a REORT não tem competências 
para definir códigos do mercado nem poderá aceitar-se que, por exemplo, as regras sejam 
fixadas exclusivamente a nível europeu sem atender às  características de cada mercado 
nacional.

Considera-se igualmente necessário que os planos de investimento sejam acompanhados de 
uma análise em termos de custos/benefícios.

Alteração 34
Giles Chichester

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) nº 1228/2003 
Artigo 2-C – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade 
adoptará:

1. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade 
acordará e apresentará à Agência, para 
aprovação nos termos do procedimento 
previsto no artigo 2.º-D, em conjugação 
com o n.º 3 do artigo 6.º do Regulamento 
(CE) N.º ... que institui a agência de 
Cooperação dos Reguladores da Energia:

a) códigos técnicos e de códigos do 
mercado nos domínios mencionados no 
n.º 3;

a) projectos de códigos técnicos e de 
códigos do mercado nos domínios 
mencionados no n.º 3;

b) instrumentos comuns para o 
funcionamento da rede e planos comuns de 
investigação;

b) instrumentos comuns para o 
funcionamento da rede e planos comuns de 
investigação;

c) um plano decenal de investimento, 
incluindo uma perspectiva da adequação da 

c) um plano decenal de investimento, 
incluindo uma perspectiva da adequação da 
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produção, de dois em dois anos; produção, de dois em dois anos;
d) um programa de trabalho anual; d) um programa de trabalho anual baseado 

nas prioridades estabelecidas pela 
Agência;

e) um relatório anual; e) um relatório anual;
f) perspectivas anuais de Verão e de 
Inverno relativas à adequação da produção.

f) perspectivas anuais de Verão e de 
Inverno relativas à adequação da produção.

Or. en

Justificação

Os códigos técnicos propostos deverão ser elaborados ex-ante. 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. A ENTSO deverá elaborar projectos de códigos técnicos 
com base nas orientações estratégicas vinculativas.

Alteração 35
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) nº 1228/2003 
Artigo 2-C – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade 
adoptará:

1. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade 
acordará e apresentará à Agência, para 
aprovação nos termos do procedimento
previsto no artigo 2.º-D, em conjugação 
com o n.º 3-B do artigo 6.º do 
Regulamento (CE) N.º ... que institui a 
agência de Cooperação dos Reguladores 
da Energia:

Or. en
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Justificação

A ENTSO deverá propor à Agência, para aprovação após ampla consulta, nomeadamente no 
que diz respeito aos códigos técnicos, um plano decenal de investimento e um programa de 
trabalho. 

Alteração 36
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1228/2003
Artigo 2-C – n.º 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade 
adoptará:

1. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade 
adoptará, em cooperação com os 
participantes no mercado e os utilizadores 
das redes:

Or. de

Justificação

A Rede dos Operadores das Redes de Transporte de Electricidade deverá associar, tanto 
quanto possível, ao seu trabalho os participantes no mercado e os utilizadores das redes. 

Alteração 37
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) nº 1228/2003 
Artigo 2-C – n.º 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade 
adoptará:

1. A fim de realizar os objectivos 
enunciados no artigo 2.º-A, a Rede 
Europeia dos Operadores das Redes de 
Transporte de Electricidade adoptará:
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Or. en

Justificação

A fim de clarificar o âmbito dos códigos, importa afirmar que estes são aprovados para 
promover a integração do mercado.

Alteração 38
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) nº 1228/2003 
Artigo 2-C – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) códigos técnicos e de códigos do 
mercado nos domínios mencionados no 
n.º 3;

a) projecto de códigos técnicos e do 
mercado nos domínios mencionados no n.º 
3;

Or. en

Justificação

A ENTSO deverá propor apenas projectos de códigos técnicos para serem formalmente 
aprovados pela Agência após ampla consulta.

Alteração 39
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) nº 1228/2003 
Artigo 2-C – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) um plano decenal de investimento, 
incluindo uma perspectiva da adequação da 
produção, de dois em dois anos;

c) um plano decenal de investimento, 
incluindo disposições para a transição 
para redes inteligentes, a integração de 
projectos  de energias renováveis em 
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grande escala, uma perspectiva da 
adequação da produção e uma perspectiva 
da gestão da procura, de dois em dois 
anos;

Or. en

Justificação

Os projectos de energias renováveis em grande escala - como a energia eólica  no Norte e a 
energia solar concentrada no Sul -, bem como a tecnologia das redes inteligentes, constituem 
um desenvolvimento importante, que é indispensável ter em devida conta no plano de 
investimento decenal. Analogamente, este plano não deve basear-se apenas numa perspectiva 
da gestão da oferta, mas incluir igualmente medidas de investimento no sentido de uma 
economia de electricidade mais eficaz do ponto de vista energético. 

Alteração 40
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1228/2003
Artigo 2-C – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) um plano decenal de investimento, 
incluindo uma perspectiva da adequação da 
produção, de dois em dois anos;

c) um plano decenal de investimento, 
incluindo uma perspectiva da adequação da 
produção, de três em três anos;

Or. de

Justificação

É suficiente apresentar os novos planos de investimento de três em três anos.  

Alteração 41
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) nº 1228/2003 
Artigo 2-C – n.º 1 – alínea c-A) (nova)



AM\717090PT.doc 25/120 PE404.668v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

c-A) medidas destinadas a assegurar a 
coordenação em tempo real do 
funcionamento da rede em condições 
normais e de emergência;

Or. en

Justificação

É necessária uma cooperação eficaz em tempo real entre os operadores das redes de 
transporte de toda a rede europeia, com vista à supressão de todos os obstáculos ao comércio 
transfronteiras, à integração de enormes volumes de energia e à resolução eficaz de 
incidentes.

Alteração 42
Eugenijus Maldeikis

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulation (EC) No 1228/2003
Artigo 2-C – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) directrizes sobre a coordenação da 
cooperação técnica entre os gestores de 
redes de transporte comunitários e os de 
países terceiros;

Or. lt

Justificação

O Regulamento não indica quem estabelecerá directrizes para a cooperação com terceiros 
países.
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Alteração 43
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento(CE) N.º 1228/2003
Artigo 2-C – n.º 1 – alínea f-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

 f-A) no primeiro ano e, ulteriormente, de 
três em três anos, uma sinopse da duração 
dos processos de licenciamento no sector 
da rede, assim como dos regimes 
nacionais ou da heterogeneidade neles 
existente, que atrasam, oneram ou 
impedem a ampliação da rede 
transfronteiras,

Or. de

Justificação

Com o aditamento da alínea f-A), ter-se-á em conta o problema de que a existência de 
diferentes regimes nacionais no domínio dos processos de licenciamento obsta à expansão 
transfronteiras da rede. No intuito de definir as soluções necessárias ou de obter melhorias 
por via do estabelecimento de melhores práticas, torna-se necessário supervisionar a 
situação existente.

Alteração 44
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) nº 1228/2003 
Artigo 2-C – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O programa de trabalho anual referido 
na alínea d) do n.º 1 conterá uma lista e 
uma descrição dos códigos técnicos e 
códigos do mercado, um plano relativo à 
exploração comum da rede e às actividades 
comuns de investigação e 
desenvolvimento, a elaborar no ano em 

2. O programa de trabalho anual referido 
na alínea d) do n.º 1 conterá uma lista e 
uma descrição dos códigos técnicos e 
códigos do mercado, um plano relativo à 
exploração comum da rede e às actividades 
comuns de investigação e 
desenvolvimento, a elaborar no ano em 
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causa, assim como um calendário 
indicativo.

causa, assim como um calendário 
indicativo. No prazo de três meses após a 
recepção do projecto de programa de 
trabalho anual, a Comissão tomará uma 
decisão no sentido da sua aprovação. O 
novo prazo começa a correr no dia 
seguinte ao da recepção do projecto de 
programa de trabalho anual.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar progressos na integração do mercado, é importante que a Comissão 
possa influenciar as prioridades estabelecidas pela Rede Europeia dos Operadores das Redes 
de Transporte para o seu trabalho sobre os códigos e outras actividades. Caso o programa 
de trabalho não seja aprovado, a Comissão pode adoptar orientações, em conformidade com 
o n.º 3 do artigo 2.º-E.

Alteração 45
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) nº 1228/2003 
Artigo 2-C – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O programa de trabalho anual referido 
na alínea d) do n.º 1 conterá uma lista e 
uma descrição dos códigos técnicos e 
códigos do mercado, um plano relativo à 
exploração comum da rede e às actividades 
comuns de investigação e 
desenvolvimento, a elaborar no ano em 
causa, assim como um calendário 
indicativo.

2. O programa de trabalho anual referido 
na alínea d) do n.º 1 conterá uma lista e 
uma descrição dos códigos técnicos, um 
plano relativo à exploração comum da rede 
e às actividades comuns de investigação e 
desenvolvimento, a elaborar no ano em 
causa, assim como um calendário 
indicativo.

Or. en

Justificação

A Rede Europeia dos Operadores das Redes de Transporte só deve propor projectos de 
códigos técnicos a serem formalmente aprovados pela Agência após uma ampla consulta.
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Alteração 46
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) nº 1228/2003 
Artigo 2-C – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os códigos técnicos e do mercado
abrangerão, pormenorizadamente, os 
seguintes domínios, consoante as 
prioridades definidas no programa de 
trabalho anual:

3. Os códigos técnicos abrangerão, 
pormenorizadamente, os seguintes 
domínios, consoante as prioridades 
definidas no programa de trabalho anual:

a) regras de segurança e fiabilidade; a) regras de segurança e fiabilidade, 
incluindo regras de interoperabilidade e 
procedimentos a aplicar em situações de 
emergência;

b) regras de ligação e de acesso à rede; b) regras de ligação e de acesso à rede;

c) regras relativas ao intercâmbio de 
dados e à liquidação;
d) regras de interoperabilidade;
e) procedimentos operacionais em 
situações de emergência;
f) regras relativas à atribuição de 
capacidade e à gestão de 
congestionamentos;

c) regras relativas à atribuição de 
capacidade e à gestão de 
congestionamentos;

g) regras de negociação;
h) regras de transparência; d)  regras de transparência;
i) regras de equilibração, incluindo regras 
para a energia de reserva;

e) regras de equilibração e liquidação, 
incluindo regras para a energia de reserva;

j) regras para as estruturas de tarifas 
harmonizadas de transporte, incluindo 
regras relativas aos sinais de localização e 
à compensação inter-ORT;

f) regras para as estruturas de tarifas 
harmonizadas de transporte, incluindo 
regras relativas aos sinais de localização e 
à compensação inter-ORT;

k) eficiência energética no respeitante às 
redes de electricidade.

g) eficiência energética no respeitante às 
redes de electricidade. 

Or. en



AM\717090PT.doc 29/120 PE404.668v01-00

PT

Justificação

Não é pertinente que os operadores das redes de transporte elaborem códigos de mercado e 
"regras de negociação". Os operadores das redes de transporte não têm competência para 
elaborar códigos de mercado uma vez que são operadores do mercado e os códigos têm um 
impacto comercial. Propõe-se combinar as alíneas a), d) e e) porque abordam os mesmos 
assuntos, ou seja, a operação e o planeamento seguros das redes. A referência às regras 
relativas ao intercâmbio de dados em c) deve ser suprimida porque a maior parte das outras 
disposições já exige o intercâmbio de dados de carácter específico.  Por intercâmbio de 
dados entende-se neste caso o intercâmbio dos dados confidenciais necessários à operação 
das redes.

Alteração 47
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) nº 1228/2003 
Artigo 2-C – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os códigos técnicos e do mercado
abrangerão, pormenorizadamente, os 
seguintes domínios, consoante as 
prioridades definidas no programa de 
trabalho anual:

3. Os projectos dos códigos técnicos 
abrangerão, pormenorizadamente, os 
seguintes domínios, consoante as 
prioridades definidas no programa de 
trabalho anual:

a) regras de segurança e fiabilidade; a) regras de segurança e fiabilidade;
b) regras de ligação e de acesso à rede; b) ligação à rede;

c) regras relativas ao intercâmbio de dados 
e à liquidação;

c) intercâmbio de dados;

d) regras de interoperabilidade; d) regras de interoperabilidade;
e) procedimentos operacionais em 
situações de emergência;

e) procedimentos operacionais em 
situações de emergência;

f) regras relativas à atribuição de 
capacidade e à gestão de 
congestionamentos;

f) atribuição de capacidade 
transfronteiras;

g) regras de negociação;
h) regras de transparência; g) regras de transparência;

i) regras de equilibração, incluindo regras 
para a energia de reserva;
j) regras para as estruturas de tarifas 
harmonizadas de transporte, incluindo

h) regras relativas à compensação inter-
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regras relativas aos sinais de localização e
à compensação inter-ORT;

ORT

k) eficiência energética no respeitante às 
redes de electricidade.

i) eficiência energética no respeitante às 
redes de electricidade. 

Or. en

Justificação

A Rede Europeia dos Operadores das Redes de Transporte só deve propor projectos de 
códigos técnicos a serem formalmente aprovados pela Agência após uma ampla consulta.

Alteração 48
Werner Langen

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1228/2003
Artigo 2-C – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os códigos técnicos e do mercado 
abrangerão, pormenorizadamente, os 
seguintes domínios, consoante as 
prioridades definidas no programa de 
trabalho anual:

3. Os códigos técnicos e do mercado 
relacionados com a rede abrangerão, 
pormenorizadamente, os seguintes 
domínios, consoante as prioridades 
definidas no programa de trabalho anual:

a) regras de segurança e fiabilidade; a) regras de segurança e fiabilidade; 
b) regras de ligação e de acesso à rede; b) regras de ligação e de acesso à rede;
c) regras relativas ao intercâmbio de dados 
e à liquidação;

c) regras relativas ao intercâmbio de dados 
e à liquidação;

d) regras de interoperabilidade; d) regras de interoperabilidade;
e) procedimentos operacionais em 
situações de emergência;

e) procedimentos operacionais em 
situações de emergência;

f) regras relativas à atribuição de 
capacidade e à gestão de 
congestionamentos;

f) regras relativas à atribuição de 
capacidade e à gestão de 
congestionamentos;

g) regras de negociação;
h) regras de transparência; g) regras de transparência relativas à rede;
i) regras de equilibração, incluindo regras 
para a energia de reserva;

h) regras de equilibração, incluindo regras 
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para a energia de reserva;
j) regras para as estruturas de tarifas 
harmonizadas de transporte, incluindo 
regras relativas aos sinais de localização e 
à compensação inter-ORT;

i) regras para as estruturas de tarifas 
harmonizadas de transporte, incluindo 
regras relativas aos sinais de localização e 
à compensação inter-ORT;

k) eficiência energética no respeitante às 
redes de electricidade.

j) eficiência energética no respeitante às 
redes de electricidade.

Or. de

Justificação

É indispensável restringir as competências da Rede Europeia dos Operadores das Redes de 
Transporte de Electricidade a aspectos específicos da rede. Não é apropriado, sobretudo, que 
possa adoptar disposições aplicáveis ao comércio grossista e à transparência a garantir 
neste domínio.

Alteração 49
Herbert Reul

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1228/2003
Artigo 2-C – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os códigos técnicos e do mercado 
abrangerão, pormenorizadamente, os 
seguintes domínios, consoante as 
prioridades definidas no programa de 
trabalho anual:

3. Os códigos técnicos e do mercado 
relativos à rede abrangerão, 
pormenorizadamente, os seguintes 
domínios, consoante as prioridades 
definidas no programa de trabalho anual:

a) regras de segurança e fiabilidade; a) regras de segurança e fiabilidade;
b) regras de ligação e de acesso à rede; b) regras de ligação e de acesso à rede;
c) regras relativas ao intercâmbio de dados 
e à liquidação;

c) regras relativas ao intercâmbio de dados 
e à liquidação;

d) regras de interoperabilidade; d) regras de interoperabilidade;
e) procedimentos operacionais em 
situações de emergência;

e) procedimentos operacionais em 
situações de emergência;

f) regras relativas à atribuição de 
capacidade e à gestão de 
congestionamentos;

f) regras relativas à atribuição de 
capacidade e à gestão de 
congestionamentos;
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g) regras de negociação;
h) regras de transparência; g) regras de transparência relativas à rede;
i) regras de equilibração, incluindo regras 
para a energia de reserva;

(h) regras de equilibração, incluindo regras 
para a energia de reserva;

j) regras para as estruturas de tarifas 
harmonizadas de transporte, incluindo 
regras relativas aos sinais de localização e 
à compensação inter-ORT;

(i) regras para as estruturas de tarifas 
harmonizadas de transporte, incluindo 
regras relativas aos sinais de localização e 
à compensação inter-ORT;

k) eficiência energética no respeitante às 
redes de electricidade.

j) eficiência energética no respeitante às 
redes de electricidade.

Or. de

Justificação

É indispensável restringir as competências da Rede Europeia dos Operadores das Redes de 
Transporte de Electricidade a aspectos específicos da rede. Sobretudo, não é apropriado que 
possa adoptar disposições aplicáveis ao comércio grossista e à transparência a garantir 
neste domínio.

Alteração 50
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) nº 1228/2003 
Artigo 2-C – nº 3 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) regras de negociação; Suprimido

Or. en

Justificação

As competências da Rede Europeia dos Operadores das Redes de Transporte de 
Electricidade devem limitar-se às questões relacionadas com a rede. Assim, a alínea g) do 
n.º3 do artigo 2.º-C deve ser suprimida porque as regras de negociação não se aplicam a este 
tipo de questões relacionadas com a rede.
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Alteração 51
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) nº 1228/2003 
Artigo 2-C – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade 
fiscalizará a aplicação dos códigos 
técnicos e códigos do mercado e incluirá o 
resultado das suas actividades de 
fiscalização no relatório anual referido na 
alínea e) do n.º 1.

Suprimido

Or. en

Justificação

A fiscalização da aplicação dos códigos e regras supracitados não pode ser confiada aos 
próprios operadores das redes de transporte, devendo ser da responsabilidade da Agência.

Alteração 52
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) nº 1228/2003 
Artigo 2-C – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade 
fiscalizará a aplicação dos códigos 
técnicos e códigos do mercado e incluirá o 
resultado das suas actividades de 
fiscalização no relatório anual referido na 
alínea e) do n.º 1.

Suprimido

Or. en
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Justificação

A fiscalização da aplicação dos códigos e regras supracitados não pode ser confiada aos 
próprios operadores das redes de transporte, devendo ser da responsabilidade da Agência.

Alteração 53
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) nº 1228/2003 
Artigo 2-C – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade
fiscalizará a aplicação dos códigos técnicos 
e códigos do mercado e incluirá o 
resultado das suas actividades de 
fiscalização no relatório anual referido na 
alínea e) do n.º 1.

4. A Agência fiscalizará a aplicação dos 
códigos por parte da Rede Europeia dos 
Operadores das Redes de Transporte de 
Electricidade.

Or. en

Justificação

A Agência deve ser responsável pela fiscalização da aplicação dos códigos.

Alteração 54
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento 1228/2003
Artigo 2-C – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade 
publicará de dois em dois anos um plano 
decenal de investimento na rede à escala 

5. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade 
publicará de dois em dois anos um plano a 
10 anos de investimento na rede à escala 
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europeia. O plano de investimento incluirá 
a modelização da rede integrada, a 
elaboração de cenários, um relatório de 
adequação da produção e uma avaliação da 
resiliência do sistema. O plano de 
investimento basear-se-á, nomeadamente, 
nos planos de investimento nacionais e nas 
orientações para as redes transeuropeias 
de energia em conformidade com a 
Decisão n.º 1364/2006/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho. O plano de 
investimento identificará lacunas no 
investimento, nomeadamente relacionadas 
com as capacidades transfronteiras.

europeia. O plano de investimento incluirá 
a modelização da rede integrada, a 
elaboração de cenários, um relatório de 
adequação da produção e uma avaliação da 
resiliência do sistema. O plano de
investimento basear-se-á, nomeadamente, 
nos planos de investimento nacionais.  O 
plano de investimento identificará lacunas 
no investimento, nomeadamente 
relacionadas com as capacidades 
transfronteiras. 

Or. en

Justificação

As orientações para as redes transeuropeias de energia não se destinavam a constituir um 
instrumento juridicamente vinculativo.

Alteração 55
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento 1228/2003
Artigo 2-C – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade 
publicará de dois em dois anos um plano 
decenal de investimento na rede à escala 
europeia. O plano de investimento incluirá 
a modelização da rede integrada, a 
elaboração de cenários, um relatório de 
adequação da produção e uma avaliação da 
resiliência do sistema. O plano de 
investimento basear-se-á, nomeadamente, 
nos planos de investimento nacionais e nas 
orientações para as redes transeuropeias 
de energia em conformidade com a 

5. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade 
publicará de dois em dois anos um plano 
decenal de investimento na rede à escala 
europeia, após obter a aprovação da 
Agência. O plano de investimento incluirá 
a modelização da rede integrada, a 
elaboração de cenários, um relatório de 
adequação da produção e uma avaliação da 
resiliência do sistema. O plano de 
investimento basear-se-á, nomeadamente, 
nos planos de investimento nacionais, 
tendo em conta os aspectos regionais e 
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Decisão n.º 1364/2006/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho. O plano de 
investimento identificará lacunas no 
investimento, nomeadamente relacionadas 
com as capacidades transfronteiras.

europeus do planeamento da rede. O 
plano de investimento identificará lacunas 
no investimento, nomeadamente 
relacionadas com as capacidades 
transfronteiras. 

Or. en

Justificação

O texto deve fazer uma referência geral aos aspectos regionais e europeus, e não às 
orientações para as redes transeuropeias de energia, em conformidade com a Decisão n.º 
1364/2006/CE do Parlamento Europeu e do Conselho. É irrelevante referir aqui as 
orientações, com a sua actual forma, conteúdo e objectivo. Futuramente, o plano decenal de 
desenvolvimento da rede será considerado um substituto das orientações para as redes 
transeuropeias de energia.

Alteração 56
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento 1228/2003
Artigo 2-C – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade 
publicará de dois em dois anos um plano 
decenal de investimento na rede à escala 
europeia. O plano de investimento incluirá 
a modelização da rede integrada, a 
elaboração de cenários, um relatório de 
adequação da produção e uma avaliação da 
resiliência do sistema. O plano de 
investimento basear-se-á, nomeadamente, 
nos planos de investimento nacionais e nas 
orientações para as redes transeuropeias de 
energia em conformidade com a Decisão 
n.º 1364/2006/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho. O plano de investimento 
identificará lacunas no investimento, 
nomeadamente relacionadas com as 
capacidades transfronteiras.

5. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade 
publicará de dois em dois anos um plano 
decenal de investimento na rede à escala 
europeia, após obter a aprovação da 
Agência. O plano de investimento incluirá 
a modelização da rede integrada, com a 
inserção de projectos de energias 
renováveis em grande escala e a transição 
para redes inteligentes, a elaboração de 
cenários, um relatório de adequação da 
produção à procura e uma avaliação da 
resiliência do sistema. O plano de 
investimento basear-se-á, nomeadamente, 
nos planos de investimento nacionais e nas 
orientações para as redes transeuropeias de 
energia em conformidade com a Decisão 
n.º 1364/2006/CE do Parlamento Europeu 
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e do Conselho. O plano de investimento 
identificará lacunas no investimento, 
nomeadamente relacionadas com as 
capacidades transfronteiras.

Or. en

Justificação

Os projectos de energias renováveis em grande escala - como a energia eólica  no Norte e a 
energia solar concentrada no Sul -, bem como a tecnologia das redes inteligentes, constituem 
um desenvolvimento importante, que é indispensável ter em devida conta no plano de 
investimento decenal. Analogamente, este plano não deve basear-se apenas numa perspectiva 
da gestão da oferta, mas incluir igualmente medidas de investimento no sentido de uma 
economia de electricidade mais eficaz do ponto de vista energético. 

Alteração 57
Paul Rübig

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1228/2003
Artigo 2-C – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade 
publicará de dois em dois anos um plano 
decenal de investimento na rede à escala 
europeia. O plano de investimento incluirá 
a modelização da rede integrada, a 
elaboração de cenários, um relatório de 
adequação da produção e uma avaliação da 
resiliência do sistema. O plano de 
investimento basear-se-á, nomeadamente, 
nos planos de investimento nacionais e nas 
orientações para as redes transeuropeias de 
energia em conformidade com a Decisão 
n.º 1364/2006/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho. O plano de investimento 
identificará lacunas no investimento, 
nomeadamente relacionadas com as 
capacidades transfronteiras.

5. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade 
publicará de dois em dois anos um plano 
decenal de investimento na rede à escala 
europeia aprovado pela Agência. O plano 
de investimento incluirá a modelização da 
rede integrada, a elaboração de cenários, 
um relatório de adequação da produção e 
uma avaliação da resiliência do sistema. O 
plano de investimento basear-se-á, 
nomeadamente, nos planos de investimento 
nacionais e nas orientações para as redes 
transeuropeias de energia em conformidade 
com a Decisão n.º 1364/2006/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho. O 
plano de investimento identificará lacunas 
no investimento, nomeadamente 
relacionadas com as capacidades 
transfronteiras.
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Or. de

Justificação

O programa de trabalho anual da Rede Europeia dos Operadores das Redes de Transporte 
de Electricidade deveria ser aprovado pela Agência  e obedecer às prioridades por esta 
estabelecidas, após as ter debatido com a Rede Europeia dos Operadores das Redes de 
Transporte de Electricidade e ter consultado os restantes participantes no mercado.  Este 
procedimento deverá ser igualmente aplicado aos restantes documentos referidos no n.º 1 que 
carecem de aprovação.

Alteração 58
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1228/2003
Artigo 2-C – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade 
publicará de dois em dois anos um plano 
decenal de investimento na rede à escala 
europeia. O plano de investimento incluirá 
a modelização da rede integrada, a 
elaboração de cenários, um relatório de 
adequação da produção e uma avaliação da 
resiliência do sistema. O plano de 
investimento basear-se-á, nomeadamente, 
nos planos de investimento nacionais e nas 
orientações para as redes transeuropeias de 
energia em conformidade com a Decisão 
n.º 1364/2006/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho. O plano de investimento 
identificará lacunas no investimento, 
nomeadamente relacionadas com as 
capacidades transfronteiras.

5. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade 
publicará de três em três anos um plano 
decenal de investimento na rede à escala 
comunitária. O plano de investimento 
incluirá a modelização da rede integrada, a 
elaboração de cenários, um relatório de 
adequação da produção e uma avaliação da 
resiliência do sistema. O plano de 
investimento basear-se-á, nomeadamente, 
nos planos de investimento nacionais e nas 
orientações para as redes transeuropeias de 
energia em conformidade com a Decisão 
n.º 1364/2006/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho. O plano de investimento 
identificará lacunas no investimento, 
nomeadamente relacionadas com as 
capacidades transfronteiras. Será aditado 
ao plano de investimento um anexo com a 
sinopse dos obstáculos à ampliação 
transfronteiras da rede causados pela 
existência de processos de licenciamento 
heterogéneos ou de diferentes práticas 
neste âmbito. 
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Or. de

Justificação

A actualização do plano de investimento com a periodicidade de três anos que é requerida 
destina-se a disponibilizar as informações imprescindíveis, sem dar origem a burocracias 
desnecessárias. Haveria ainda que ter em conta o problema de existirem regimes nacionais 
heterogéneos, no quadro dos processos de licenciamento, que constituem um óbice à 
expansão transfronteiras da rede. No intuito de definir as soluções necessárias ou de obter 
melhorias por via do estabelecimento de melhores práticas, torna-se necessário 
supervisionar a situação existente.

Alteração 59
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento 1228/2003
Artigo 2-C – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade 
publicará de dois em dois anos um plano 
decenal de investimento na rede à escala 
europeia. O plano de investimento incluirá 
a modelização da rede integrada, a 
elaboração de cenários, um relatório de 
adequação da produção e uma avaliação da 
resiliência do sistema. O plano de 
investimento basear-se-á, nomeadamente, 
nos planos de investimento nacionais e nas 
orientações para as redes transeuropeias de 
energia em conformidade com a Decisão 
n.º 1364/2006/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho. O plano de investimento 
identificará lacunas no investimento, 
nomeadamente relacionadas com as 
capacidades transfronteiras.

5. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade 
publicará de dois em dois anos um plano a 
10 anos de investimento na rede à escala 
europeia. O plano de investimento incluirá 
a modelização da rede integrada, a 
elaboração de cenários, um relatório de 
adequação da produção e uma avaliação da 
resiliência do sistema. O plano de 
investimento basear-se-á, nomeadamente, 
nos planos de investimento nacionais e nas 
orientações para as redes transeuropeias de 
energia em conformidade com a Decisão 
n.º 1364/2006/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho. O plano de investimento 
identificará lacunas no investimento, 
nomeadamente relacionadas com as 
capacidades transfronteiras, e incluirá 
investimentos na interligação e em outras 
infra-estruturas necessárias a um 
mercado e a uma concorrência eficazes e 
à segurança do fornecimento. Os 
operadores das redes de transporte 
envidarão esforços razoáveis para 
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cumprir o plano de investimento 
publicado.

Or. en

Justificação

É necessário que os operadores das redes de transporte tenham a manifesta obrigação de 
construir as infra-estruturas identificadas no plano de investimento como estruturas 
necessárias para permitir um mercado e a uma concorrência eficazes e contribuir para a 
segurança do fornecimento. Nos termos do artigo 22.º-B, a entidade reguladora nacional é 
explicitamente obrigada a garantir aos operadores das redes os incentivos adequados para 
aumentar a eficiência das redes e promover a integração do mercado.

Alteração 60
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento 1228/2003
Artigo 2-C – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade 
publicará de dois em dois anos um plano 
decenal de investimento na rede à escala 
europeia. O plano de investimento incluirá 
a modelização da rede integrada, a 
elaboração de cenários, um relatório de 
adequação da produção e uma avaliação da 
resiliência do sistema. O plano de 
investimento basear-se-á, nomeadamente, 
nos planos de investimento nacionais e nas 
orientações para as redes transeuropeias de 
energia em conformidade com a Decisão 
n.º 1364/2006/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho. O plano de investimento 
identificará lacunas no investimento, 
nomeadamente relacionadas com as 
capacidades transfronteiras.

5. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade 
publicará de dois em dois anos um plano a 
10 anos de investimento na rede à escala 
europeia. O plano de investimento incluirá 
a modelização da rede integrada, a 
elaboração de cenários, um relatório de 
adequação da produção e uma avaliação da 
resiliência do sistema. O plano de 
investimento basear-se-á, nomeadamente, 
nos planos de investimento nacionais e nas 
orientações para as redes transeuropeias de 
energia em conformidade com a Decisão 
n.º 1364/2006/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho. O plano de investimento 
identificará lacunas no investimento, 
nomeadamente relacionadas com as 
capacidades transfronteiras, e incluirá 
investimentos na interligação e em outras 
infra-estruturas necessárias a um 
mercado e a uma concorrência eficazes e
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à segurança do fornecimento
Os operadores das redes de transporte 
envidarão esforços razoáveis para 
cumprir o plano de investimento 
publicado.

Or. en

Justificação

É necessário que os operadores das redes de transporte tenham a manifesta obrigação de 
construir as infra-estruturas identificadas no plano de investimento como estruturas 
necessárias para permitir um mercado e a uma concorrência eficazes e contribuir para a 
segurança do fornecimento. Nos termos do artigo 22.º-B, a entidade reguladora nacional é 
explicitamente obrigada a garantir aos operadores das redes os incentivos adequados para 
aumentar a eficiência das redes e promover a integração do mercado.

Alteração 61
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento 1228/2003
Artigo 2-C – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade 
publicará de dois em dois anos um plano 
decenal de investimento na rede à escala 
europeia. O plano de investimento incluirá 
a modelização da rede integrada, a 
elaboração de cenários, um relatório de 
adequação da produção e uma avaliação da 
resiliência do sistema. O plano de 
investimento basear-se-á, nomeadamente, 
nos planos de investimento nacionais e nas 
orientações para as redes transeuropeias de 
energia em conformidade com a Decisão 
n.º 1364/2006/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho. O plano de investimento 
identificará lacunas no investimento, 
nomeadamente relacionadas com as 
capacidades transfronteiras.

5. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade 
publicará de dois em dois anos um plano a 
10 anos de investimento na rede à escala 
europeia. O plano de investimento incluirá 
a modelização da rede integrada, a 
elaboração de cenários, um relatório de 
adequação da produção e uma avaliação da 
resiliência do sistema. O plano de 
investimento basear-se-á, nomeadamente, 
nos planos de investimento nacionais, sem 
entrar em contradição com estes, e nas 
orientações para as redes transeuropeias de 
energia em conformidade com a Decisão 
n.º 1364/2006/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho. O plano de investimento 
identificará lacunas no investimento, 
nomeadamente relacionadas com as 
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capacidades transfronteiras. 

Or. en

Justificação

Para o êxito destes planos é essencial que os planos de investimento nacionais sejam 
respeitados.

Alteração 62
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento 1228/2003
Artigo 2-C – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade 
aconselhará a Comissão, a pedido desta, 
sobre a adopção das orientações referidas 
no artigo 8.º.

Suprimido

Or. en

Justificação

A presente alteração visa adaptar o texto ao novo procedimento que confere à Agência a 
tarefa de, após uma ampla consulta, elaborar e adoptar orientações. Estas servirão para a 
elaboração dos códigos técnicos e de mercado.

Alteração 63
Umberto Guidoni

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) nº 1228/2003 
Artigo 2-D
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Texto da Comissão Alteração

1. A Agência fiscalizará a execução das 
funções da Rede Europeia dos Operadores 
das Redes de Transporte de Electricidade, a 
que se refere o n.º 1 do artigo 2.º-C.

1. A Agência fiscalizará a execução das 
funções da Rede Europeia dos Operadores 
das Redes de Transporte de Electricidade, a 
que se refere o n.º 1 do artigo 2.º-C.

2. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade 
apresentará à Agência os projectos de 
códigos técnicos e de códigos do mercado, 
o projecto de plano decenal de 
investimento e o projecto de programa de 
trabalho anual, incluindo a informação 
relativa ao processo de consulta.

2. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade 
apresentará à Agência, para aprovação, os 
projectos de códigos técnicos, o projecto de 
plano decenal de investimento e o projecto 
de programa de trabalho anual.

A Agência dispõe de um prazo de 3 meses 
para enviar parecer à Rede Europeia dos 
Operadores das Redes de Transporte de 
Electricidade.

A Agência aprovará os documentos a que 
se refere o n.º 1 do artigo 2.º-C, 
elaborados pela Rede Europeia dos 
Operadores das Redes de Transporte de 
Electricidade.

A Agência enviará à Comissão um 
parecer devidamente justificado caso 
considere que o projecto de programa de 
trabalho anual ou o projecto de plano 
decenal de investimento não asseguram 
ausência de discriminação, concorrência 
efectiva e funcionamento eficaz do 
mercado.

A Agência fiscalizará a aplicação dos 
códigos técnicos, do plano decenal de 
investimento e do programa de trabalho 
anual e incluirá o resultado das suas 
actividades de fiscalização no seu 
relatório anual. Em caso de 
incumprimento pelos operadores de redes 
de transporte dos códigos técnicos, do 
plano decenal de investimento e do 
programa de trabalho anual da Rede 
Europeia dos Operadores das Redes de 
Transporte de Electricidade, a Agência 
deverá fornecer informações à Comissão.

Or. en

Justificação

Os investidores carecem de um quadro normativo claro e estável. Por este motivo, é 
importante que os projectos de códigos e de regras técnicas, o plano decenal de investimento 
e o programa de trabalho anual estejam sujeitos à aprovação da Agência de Cooperação dos 
Reguladores da Energia e sejam desenvolvidos sem qualquer interferência comercial. A 
fiscalização da aplicação dos referidos códigos e regras deverá ser levada a cabo pelos 
reguladores, ou seja, pela Agência, e não pelos próprios operadores das redes de transporte.
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Alteração 64
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) nº 1228/2003 
Artigo 2-D – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade 
apresentará à Agência os projectos de 
códigos técnicos e de códigos do mercado, 
o projecto de plano decenal de 
investimento e o projecto de programa de 
trabalho anual, incluindo a informação 
relativa ao processo de consulta.

2. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade 
apresentará à Agência, para aprovação, os 
projectos de códigos técnicos, o projecto de 
plano decenal de investimento e o projecto 
de programa de trabalho anual.

A Agência dispõe de um prazo de 3 meses 
para enviar parecer à Rede Europeia dos 
Operadores das Redes de Transporte de 
Electricidade.
A Agência enviará à Comissão um 
parecer devidamente justificado caso 
considere que o projecto de programa de 
trabalho anual ou o projecto de plano 
decenal de investimento não asseguram 
ausência de discriminação, concorrência 
efectiva e funcionamento eficaz do 
mercado.

A Agência aprovará os documentos a que 
se refere o n.º 1 do artigo 2.º-C, 
elaborados pela Rede Europeia dos 
Operadores das Redes de Transporte de 
Electricidade.

Or. en

Justificação

A fiscalização da aplicação dos referidos códigos e regras deverá ser levada a cabo pelos 
reguladores, ou seja, pela Agência, e não pelos próprios operadores das redes de transporte, 
tal como já assinalado na alteração supra respeitante à supressão do n.º 4 do artigo 2.º-C.
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Alteração 65
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) nº 1228/2003 
Artigo 2-D – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade 
apresentará à Agência os projectos de 
códigos técnicos e de códigos do mercado, 
o projecto de plano decenal de 
investimento e o projecto de programa de 
trabalho anual, incluindo a informação 
relativa ao processo de consulta.

2. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade 
apresentará à Agência, para aprovação, os 
projectos de códigos técnicos, o projecto de 
plano decenal de investimento e o projecto 
de programa de trabalho anual.

A Agência dispõe de um prazo de 3 meses 
para enviar parecer à Rede Europeia dos 
Operadores das Redes de Transporte de 
Electricidade.
A Agência enviará à Comissão um 
parecer devidamente justificado caso 
considere que o projecto de programa de 
trabalho anual ou o projecto de plano 
decenal de investimento não asseguram 
ausência de discriminação, concorrência 
efectiva e funcionamento eficaz do 
mercado.

A Agência aprovará os documentos a que 
se refere o n.º 1 do artigo 2.º-C, 
elaborados pela Rede Europeia dos 
Operadores das Redes de Transporte de 
Electricidade.

Or. en

Justificação

A Agência deverá aprovar os códigos e as normas técnicas. Os investidores carecem de um 
quadro normativo claro e previsível. Por este motivo, é importante que os projectos de 
códigos técnicos, o plano decenal de investimento e o programa de trabalho anual estejam 
sujeitos à apreciação e à aprovação da Agência de Cooperação dos Reguladores da Energia 
e sejam desenvolvidos sem interferências comerciais e políticas.
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Alteração 66
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) nº 1228/2003 
Artigo 2-D – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A Agência enviará à Comissão um parecer 
devidamente justificado caso considere que 
o projecto de programa de trabalho anual 
ou o projecto de plano decenal de 
investimento não asseguram ausência de 
discriminação, concorrência efectiva e 
funcionamento eficaz do mercado.

A Agência enviará à Comissão um parecer 
devidamente justificado caso considere que 
o projecto de programa de trabalho anual 
ou o projecto de plano decenal de 
investimento não asseguram ausência de 
discriminação, em particular no que 
respeita às empresas fornecedoras nos 
mercados nacionais, concorrência efectiva 
e funcionamento eficaz do mercado.

A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade 
modificará o plano decenal de 
investimento se tal for solicitado pela 
Comissão.

Or. en

Justificação

Há que garantir que as necessidades críticas em matéria de investimento sejam identificadas, 
acordadas e satisfeitas atempadamente. Nesse sentido, propõe-se que a Comissão possa 
solicitar alterações ao plano decenal de investimento.

Além disso, salienta-se a importância de assegurar a ausência de discriminação entre 
empresas fornecedoras (utilizadoras da rede) de Estados-Membros diferentes.

Alteração 67
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) nº 1228/2003 
Artigo 2-D – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. A Agência fiscalizará a aplicação dos 
códigos técnicos, do plano decenal de 
investimento e do programa de trabalho 
anual e incluirá o resultado das suas 
actividades de fiscalização no seu 
relatório anual. Em caso de 
incumprimento pelos operadores de redes 
de transporte dos códigos técnicos, do 
plano decenal de investimento e do 
programa de trabalho anual da Rede 
Europeia dos Operadores das Redes de 
Transporte de Electricidade, a Agência 
deverá fornecer informações à Comissão.

Or. en

Justificação

É aditado um novo número 2-A ao artigo 2.º-D. Se a Agência constatar durante o exercício 
de fiscalização que os operadores de redes de transporte ou a Rede Europeia dos Operadores 
das Redes de Transporte não cumprem os códigos técnicos, o plano decenal de investimento 
e/ou o programa de trabalho anual, deverá comunicar o facto à Comissão, a qual poderá em 
seguida dar início a um processo por incumprimento. Uma outra possibilidade consistiria em 
habilitar as entidades reguladoras nacionais a adoptar sanções eficazes e dissuasivas.

Alteração 68
Nikolaos Vakalis

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) nº 1228/2003 
Artigo 2-D – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A A Agência fiscalizará a aplicação do 
plano decenal de investimento, do 
programa de trabalho anual, bem como 
dos códigos técnicos e dos códigos de 
mercado, e incluirá o resultado das suas 
actividades de fiscalização no seu 
relatório anual. Em caso de 
incumprimento pelos operadores de redes 
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de transporte do plano decenal de 
investimento, do programa de trabalho 
anual, bem como dos códigos técnicos e 
dos códigos de mercado da Rede Europeia 
dos Operadores das Redes de Transporte 
de Electricidade, a Agência deverá 
fornecer informações à Comissão.

Or. en

Justificação

A fiscalização da aplicação do plano decenal de investimento, do programa de trabalho 
anual e/ou dos códigos técnicos e dos códigos de mercado deverá ser levada a cabo pelos 
reguladores, ou seja, pela Agência, e não pelos próprios operadores das redes de transporte. 
Se a Agência constatar durante o exercício de fiscalização que os operadores de redes de 
transporte ou a Rede Europeia dos Operadores das Redes de Transporte não cumprem as 
regras e os códigos supramencionados, deverá comunicar o facto à Comissão, a qual poderá 
em seguida dar início a um processo por incumprimento.

Alteração 69
Paul Rübig

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1228/2003
Artigo 2-D – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Cabe à Agencia supervisionar a 
aplicação dos códigos técnicos, do plano 
de investimento decenal e do programa de 
trabalho anual pelos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade e 
incluir os resultados das suas actividades 
de supervisão no respectivo relatório 
anual. Em caso de inobservância dos 
códigos técnicos, do plano de investimento 
decenal e do programa de trabalho anual 
pelos Operadores das Redes de Transporte 
de Electricidade, a Agência informará de 
tal facto a Comissão.

Or. de
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Justificação

A supervisão da aplicação das regras e dos códigos a que se alude deveria constituir missão 
das autoridades reguladoras, isto é, da Agência, e não ser levada a cabo exclusivamente 
pelos próprios Operadores das Redes de Transporte.  

Alteração 70
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) nº 1228/2003 
Artigo 2-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º-DA
Elaboração de orientações

1. A Agência elaborará, no prazo máximo 
de seis meses, orientações para a fixação 
de princípios básicos, claros e objectivos 
para a harmonização das regras técnicas 
e de mercado.
2. Ao elaborar estas orientações, a 
Agência procederá a uma ampla consulta 
de todos intervenientes no mercado 
pertinentes, de uma forma aberta e 
transparente, e mantê-los-á informados. 
3. A Agência finalizará e adoptará os 
projectos de orientações com base nas 
consultas efectuadas. Tornará públicas 
todas as observações recebidas e explicará 
o modo 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
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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 71
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) nº 1228/2003 
Artigo 2-E

Texto da Comissão Alteração

Estabelecimento e avaliação dos códigos 
técnicos e códigos do mercado

Elaboração de códigos técnicos

1. Após consultar a Agência, a Comissão 
pode convidar a Rede Europeia dos 
Operadores das Redes de Transporte de 
Electricidade, dentro de um prazo 
razoável, a preparar códigos nos domínios 
enunciados no n.º 3 do artigo 2.º-C, caso 
considere que tais códigos são necessários 
para o funcionamento eficaz do mercado.

1. Após a adopção das orientações nos 
termos do artigo 2.º-DA, a Rede Europeia 
dos Operadores das Redes de Transporte 
elaborará, no prazo máximo de seis 
meses, projectos de códigos técnicos 
estabelecidos em conformidade com o nº 3 
do artigo 2.º-C que respeitem 
integralmente os princípios estabelecidos 
nas orientações.

2. A Agência enviará à Comissão um 
parecer devidamente justificado caso 
considere que:

2. No âmbito da elaboração destes 
códigos, a Rede Europeia dos Operadores 
das Redes de Transporte tomará em 
consideração a competência técnica dos 
participantes no mercado e mantê-los-á 
informados. 

a) um código técnico ou do mercado, 
adoptado pela Rede Europeia dos 
Operadores das Redes de Transporte de 
Electricidade nos domínios enunciados no 
n.º 3 do artigo 2.º-C, não assegura 
ausência de discriminação, concorrência 
efectiva e funcionamento eficaz do 
mercado;

3. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte apresentará os 
projectos de códigos à Agência.

b) A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade não 

4. A Agência procederá a amplas 
consultas sobre os projectos de códigos 
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chega a acordo, dentro de um prazo 
razoável, sobre um código técnico ou do 
mercado nos domínios enunciados no 
n.º 3 do artigo 2.º-C;

com abertura e transparência.

c) Os operadores das redes de transporte 
não aplicaram um dos códigos técnicos ou 
do mercado adoptados pela Rede 
Europeia dos Operadores das Redes de 
Transporte de Electricidade nos domínios 
enunciados no n.º 3 do artigo 2.º-C.

5. Com base nesta consulta, a Agência 
finalizará e adoptará os projectos de 
códigos. A Agência tornará públicas todas 
as observações recebidas e explicará o 
modo como foram tidas em consideração 
nos projectos finais de códigos, ou 
justificará a sua rejeição.

3. A Comissão pode adoptar, por sua 
própria iniciativa ou por recomendação 
da Agência, orientações sobre os 
domínios enunciados no n.º 3 do 
artigo 2.º-C, caso considere que:

6. Por iniciativa da Agência ou a pedido 
da Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte, pode ser efectuada 
uma revisão dos códigos existentes 
mediante o procedimento descrito no n.º 2 
supra.

a) um código técnico ou do mercado, 
adoptado pela Rede Europeia dos 
Operadores das Redes de Transporte de 
Electricidade nos domínios enunciados no 
n.º 3 do artigo 2.º-C, não assegura 
ausência de discriminação, concorrência 
efectiva e funcionamento eficaz do 
mercado;

7. Com base nesta consulta, a Agência 
finalizará e adoptará os projectos de 
códigos. A Agência tornará públicas todas 
as observações recebidas e explicará o 
modo como foram tidas em consideração 
nos projectos finais de códigos, ou 
justificará a sua rejeição.

b) A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade não 
chega a acordo, dentro de um prazo 
razoável, sobre um código técnico ou do 
mercado nos domínios enunciados no 
n.º 3 do artigo 2.º-C;

8. Por iniciativa da Agência ou a pedido 
da Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte, pode ser efectuada 
uma revisão dos códigos existentes 
utilizando para tal o procedimento 
descrito no n.º 2 supra.

c) Os operadores das redes de transporte 
não aplicaram um dos códigos técnicos ou 
do mercado adoptados pela Rede 
Europeia dos Operadores das Redes de 
Transporte de Electricidade nos domínios 
enunciados no n.º 3 do artigo 2.º-C.
As medidas destinadas a alterar elementos 
não essenciais do presente regulamento, 
completando-o, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo, referido no 
n.º 2 do artigo 13.º.
4. O disposto no n.º 3 não prejudica o 
direito da Comissão de adoptar e alterar 
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as orientações referidas no artigo 8.º.

Or. en

Justificação

Os códigos técnicos devem ser elaborados pela Rede Europeia dos Operadores das Redes de 
Transporte no pleno respeito das orientações adoptadas. A Agência procederá, após uma 
ampla consulta, à finalização e adopção desses códigos.

Alteração 72
Umberto Guidoni

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) nº 1228/2003 
Artigo 2-E 

Texto da Comissão Alteração

1. Após consultar a Agência, a Comissão 
pode convidar a Rede Europeia dos 
Operadores das Redes de Transporte de 
Electricidade, dentro de um prazo
razoável, a preparar códigos nos domínios 
enunciados no n.º 3 do artigo 2.º-C, caso 
considere que tais códigos são necessários 
para o funcionamento eficaz do mercado.

1. Após consultar todas as partes 
interessadas em conformidade com o 
artigo … do Regulamento (CE) … que 
cria a Agência de Cooperação dos 
Reguladores da Energia, a Agência 
elaborará orientações estratégicas para a 
Rede Europeia dos Operadores das Redes 
de Transporte de Electricidade nos 
domínios enunciados nos n.ºs 3 e 5 do 
artigo 2.º-C, as quais constituirão a base 
para a elaboração dos códigos técnicos 
pormenorizados e do plano decenal de 
investimento, incluindo uma perspectiva 
da adequação da produção. Uma vez 
elaborado o projecto de orientações 
estratégicas, a Agência transmiti-lo-á à 
Comissão, que poderá adoptar essas 
orientações estratégicas em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo referido no n.º 2 do 
artigo 13.º.
1-A. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade 
elaborará, num prazo razoável, projectos 
de códigos nos domínios enunciados no 
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n.º 3 do artigo 2.º-C e um projecto de 
plano de investimento decenal, incluindo 
uma perspectiva da adequação da 
produção, em conformidade com o n.º 5 
do artigo 2.º-C, com base nas orientações 
estratégicas adoptadas pela Comissão nos 
termos do disposto no nº 1. A Rede 
Europeia dos Operadores das Redes de 
Transporte de Electricidade apresentará à 
Agência, para aprovação, os projectos de 
códigos técnicos e o projecto de plano 
decenal de investimento.
1-B. A Agência aprovará os projectos de 
códigos técnicos e o projecto de plano 
decenal de investimento, nos termos do 
artigo X e do artigo Y do Regulamento 
(CE) … que cria a Agência de 
Cooperação dos Reguladores da Energia. 
Antes de aprovar os códigos e o projecto 
de plano decenal de investimento, a 
Agência assegurar-se-á de que os códigos 
técnicos pormenorizados e o projecto de 
plano decenal de investimento estão em 
conformidade com as orientações 
estratégicas e garantem a ausência de 
discriminação, a concorrência efectiva e o 
funcionamento eficaz do mercado.

2. A Agência enviará à Comissão um 
parecer devidamente justificado caso 
considere que:

2. A Agência enviará à Comissão um 
parecer devidamente justificado caso 
considere que:

a) um código técnico ou do mercado, 
adoptado pela Rede Europeia dos 
Operadores das Redes de Transporte de 
Electricidade nos domínios enunciados no 
n.º 3 do artigo 2.º-C, não assegura 
ausência de discriminação, concorrência 
efectiva e funcionamento eficaz do 
mercado;
b) A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade não 
chega a acordo, dentro de um prazo 
razoável, sobre um código técnico ou do 
mercado nos domínios enunciados no n.º 3 
do artigo 2.º-C;

a) A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade não 
chega a acordo, dentro de um prazo 
razoável, sobre um código técnico nos 
domínios enunciados no n.º 3 do artigo 2.º-
C;

c) Os operadores das redes de transporte 
não aplicaram um dos códigos técnicos ou 

Os operadores das redes de transporte não 
aplicaram um dos códigos técnicos 
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do mercado adoptados pela Rede Europeia 
dos Operadores das Redes de Transporte 
de Electricidade nos domínios enunciados 
no n.º 3 do artigo 2.º-C.

elaborados pela Rede Europeia dos 
Operadores das Redes de Transporte de 
Electricidade nos domínios enunciados no 
n.º 3 do artigo 2.º-C e aprovados pela 
Agência em conformidade com o disposto 
no n.º 1-B.

3. A Comissão pode adoptar, por sua 
própria iniciativa ou por recomendação 
da Agência, orientações sobre os 
domínios enunciados no n.º 3 do 
artigo 2.º-C, caso considere que:
a) um código técnico ou do mercado, 
adoptado pela Rede Europeia dos 
Operadores das Redes de Transporte de 
Electricidade nos domínios enunciados no 
n.º 3 do artigo 2.º-C, não assegura 
ausência de discriminação, concorrência 
efectiva e funcionamento eficaz do 
mercado;
b) A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade não 
chega a acordo, dentro de um prazo 
razoável, sobre um código técnico ou do 
mercado nos domínios enunciados no 
n.º 3 do artigo 2.º-C;
c) Os operadores das redes de transporte 
não aplicaram um dos códigos técnicos ou 
do mercado adoptados pela Rede 
Europeia dos Operadores das Redes de 
Transporte de Electricidade nos domínios 
enunciados no n.º 3 do artigo 2.º-C.
As medidas destinadas a alterar elementos 
não essenciais do presente regulamento, 
completando-o, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo, referido no 
n.º 2 do artigo 13.º.
4. O disposto no n.º 3 não prejudica o 
direito da Comissão de adoptar e alterar 
as orientações referidas no artigo 8.º.

2-A. A Comissão pode adoptar, por 
recomendação da Agência, orientações 
sobre os códigos de mercado.
As medidas que tenham por objecto 
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alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento a fim de o 
completar devem ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 2 do artigo 13.º
2-B. O disposto no n.º 2-A não prejudica o 
direito da Comissão de adoptar e alterar 
as orientações referidas no artigo 8.º.

Or. en

Justificação

A abordagem proposta pela Comissão pode pôr em risco a criação de um mercado 
comunitário verdadeiramente competitivo, dado conferir aos operadores das redes de 
transporte uma possibilidade de auto-regulação. A presente alteração propõe uma 
abordagem diferente: o objectivo e o alcance dos códigos técnicos propostos, as 
denominadas “orientações estratégicas”, devem ser definidos ex ante pela Agência de 
Cooperação dos Reguladores da Energia, após o que tem início um procedimento de 
comitologia que resultará na adopção de “Orientações Estratégicas” vinculativas, nas quais 
se baseará o futuro trabalho da Rede Europeia dos Operadores das Redes de Transporte de 
Electricidade. Os operadores das redes de transporte têm um grande interesse no 
funcionamento das regras de mercado (uma vez que estas afectam os seus custos), pelo que 
não devem elaborar códigos de mercado.

Alteração 73
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1228/2003
Artigo 2-E – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Após consultar a Agência, a Comissão
pode convidar a Rede Europeia dos 
Operadores das Redes de Transporte de 
Electricidade, dentro de um prazo razoável, 
a preparar códigos nos domínios 
enunciados no n.º 3 do artigo 2.º-C, caso 
considere que tais códigos são necessários 
para o funcionamento eficaz do mercado.

1. A Agência pode convidar a Rede 
Europeia dos Operadores das Redes de 
Transporte de Electricidade, dentro de um 
prazo razoável, a preparar códigos nos 
domínios enunciados no n.º 3 do artigo 2.º-
C, caso considere que tais códigos são 
necessários para o funcionamento eficaz do 
mercado.



PE404.668v01-00 56/120 AM\717090PT.doc

PT

Or. de

Justificação

É a Agência e não a Comissão que deverá poder convidar a Rede dos Operadores das Redes 
de Transporte de Electricidade a elaborar os códigos em referência.  

Alteração 74
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) nº 1228/2003 
Artigo 2-E – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade 
elaborará, num prazo razoável, projectos 
de códigos nos domínios enunciados no 
n.º 3 do artigo 2.º-C e um projecto de 
plano de investimento decenal, incluindo 
uma perspectiva da adequação da 
produção, em conformidade com o n.º 5 
do artigo 2.º-C, com base nas orientações 
estratégicas adoptadas pela Comissão nos 
termos do disposto no nº 1. A Rede 
Europeia dos Operadores das Redes de 
Transporte de Electricidade apresentará à 
Agência, para aprovação, os projectos de 
códigos técnicos e o projecto de plano 
decenal de investimento.

Or. en

Justificação

Os códigos técnicos propostos devem ser definidos ex-ante. 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 as redes 
europeias dos operadores das redes de transportes, que servirão para a elaboração dos 
códigos técnicos. Com base neste aconselhamento, sugere-se a utilização de um 
procedimento de comitologia para a adopção das Orientações Estratégicas vinculativas que 
servirão para o trabalho futuro. As redes europeias dos operadores das redes de transportes 
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devem elaborar os projectos de códigos técnicos com base em Orientações Estratégicas 
vinculativas.

Alteração 75
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) nº 1228/2003 
Artigo 2-E - nº 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. A Agência aprovará os projectos de 
códigos técnicos e o projecto de plano 
decenal de investimento, nos termos do 
artigo X e do artigo Y do Regulamento 
(CE) … que cria a Agência de 
Cooperação dos Reguladores da Energia. 
Antes de aprovar os códigos e o projecto 
de plano decenal de investimento, a 
Agência assegurar-se-á de que os códigos 
técnicos pormenorizados e o projecto de 
plano decenal de investimento estão em 
conformidade com as orientações 
estratégicas e garantem a ausência de 
discriminação, a concorrência efectiva e o 
funcionamento eficaz do mercado.

Or. en

Justificação

Os códigos técnicos propostos devem ser definidos ex-ante. 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 as redes 
europeias dos operadores das redes de transportes, que servirão para a elaboração dos 
códigos técnicos. Com base neste aconselhamento, sugere-se a utilização de um 
procedimento de comitologia para a adopção das Orientações Estratégicas vinculativas que 
servirão para o trabalho futuro. As redes europeias dos operadores das redes de transportes 
devem elaborar os projectos de códigos técnicos com base em Orientações Estratégicas 
vinculativas.
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Alteração 76
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) nº 1228/2003 
Artigo 2-E – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Agência enviará à Comissão um 
parecer devidamente justificado caso 
considere que:

2. A Agência enviará à Comissão um 
parecer devidamente justificado caso 
considere que:

a) um código técnico ou do mercado, 
adoptado pela Rede Europeia dos 
Operadores das Redes de Transporte de 
Electricidade nos domínios enunciados no 
n.º 3 do artigo 2.º-C, não assegura 
ausência de discriminação, concorrência 
efectiva e funcionamento eficaz do 
mercado;
b) A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade não 
chega a acordo, dentro de um prazo 
razoável, sobre um código técnico ou do 
mercado nos domínios enunciados no n.º 3 
do artigo 2.º-C;

a) A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade não 
chega a acordo, dentro de um prazo 
razoável, sobre um código técnico nos 
domínios enunciados no n.º 3 do artigo 2.º-
C;

c) Os operadores das redes de transporte 
não aplicaram um dos códigos técnicos ou 
do mercado adoptados pela Rede 
Europeia dos Operadores das Redes de 
Transporte de Electricidade nos domínios 
enunciados no n.º 3 do artigo 2.º-C.

b) Os operadores das redes de transporte 
não aplicaram um dos códigos técnicos nos 
domínios enunciados no n.º 3 do artigo 2.º-
C aprovados pela Agência em 
conformidade com o disposto no n.º 1-B.

Or. en

Justificação

Uma vez que, antes de aprovar os códigos, a Agência tem de se certificar de que os mesmos 
estão em conformidade com as Orientações Estratégicas e garantem a ausência de 
discriminação, a concorrência efectiva e o funcionamento eficaz do mercado, a alínea a) do 
n.º 2 pode ser suprimida.
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Alteração 77
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) nº 1228/2003 -
Artigo 2-E – nº 3 

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode adoptar, por sua 
própria iniciativa ou por recomendação 
da Agência, orientações sobre os 
domínios enunciados no n.º 3 do 
artigo 2.º-C, caso considere que:

Suprimido

a) um código técnico ou do mercado, 
adoptado pela Rede Europeia dos 
Operadores das Redes de Transporte de 
Electricidade nos domínios enunciados no 
n.º 3 do artigo 2.º-C, não assegura 
ausência de discriminação, concorrência 
efectiva e funcionamento eficaz do 
mercado;
b) A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade não 
chega a acordo, dentro de um prazo 
razoável, sobre um código técnico ou do 
mercado nos domínios enunciados no 
n.º 3 do artigo 2.º-C;
c) Os operadores das redes de transporte 
não aplicaram um dos códigos técnicos ou 
do mercado adoptados pela Rede 
Europeia dos Operadores das Redes de 
Transporte de Electricidade nos domínios 
enunciados no n.º 3 do artigo 2.º-C.
As medidas destinadas a alterar elementos 
não essenciais do presente regulamento, 
completando-o, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo, referido no 
n.º 2 do artigo 13.º.

Or. en
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Justificação

O n.º 3 é suprimido, dado prever um procedimento de comitologia tardio (no final do 
processo) que não é necessário, atendendo a que, nos termos da proposta do CEER, o 
procedimento de comitologia deve começar no início do processo de regulamentação e ser 
seguido da aprovação pela Agência dos projectos de códigos técnicos apresentados pelas 
redes europeias dos operadores das redes de transportes.

Alteração 78
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1228/2003
Artigo 2-E – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode adoptar, por sua 
própria iniciativa ou por recomendação da 
Agência, orientações sobre os domínios 
enunciados no n.º 3 do artigo 2.º-C, caso 
considere que:

3. A Comissão pode alterar, por 
recomendação da Agência, orientações 
sobre os domínios enunciados no n.º 3 do 
artigo 2.º-C, caso considere que:

a) um código técnico ou do mercado, 
adoptado pela Rede Europeia dos 
Operadores das Redes de Transporte de 
Electricidade nos domínios enunciados no 
n.º 3 do artigo 2.º-C, não assegura ausência 
de discriminação, concorrência efectiva e 
funcionamento eficaz do mercado;

a) um código técnico ou do mercado, 
adoptado pela Rede Europeia dos 
Operadores das Redes de Transporte de 
Electricidade nos domínios enunciados no 
n.º 3 do artigo 2.º-C, não assegura ausência 
de discriminação, concorrência efectiva e 
funcionamento eficaz do mercado;

b) A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade não 
chega a acordo, dentro de um prazo 
razoável, sobre um código técnico ou do 
mercado nos domínios enunciados no n.º 3 
do artigo 2.º-C;

b) a Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade não 
chega a acordo, dentro de um prazo 
razoável, sobre um código técnico ou do 
mercado nos domínios enunciados no n.º 3 
do artigo 2.º-C;

c) Os operadores das redes de transporte 
não aplicaram um dos códigos técnicos ou 
do mercado adoptados pela Rede 
Europeia dos Operadores das Redes de 
Transporte de Electricidade nos domínios 
enunciados no n.º 3 do artigo 2.º-C.
As medidas destinadas a alterar elementos 
não essenciais do presente regulamento, 
completando-o, serão adoptadas em 

As medidas que têm por objectivo alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, complementando-o, serão 
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conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo, referido no 
n.º 2 do artigo 13.º.

adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo, referido no n.º 2 do artigo 13.º.

Or. de

Justificação

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

Alteração 79
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) nº 1228/2003 
Artigo 2-E – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode adoptar, por sua 
própria iniciativa ou por recomendação da 
Agência, orientações sobre os domínios 
enunciados no n.º 3 do artigo 2.º-C, caso 
considere que:

3. A Comissão adopta, por sua própria 
iniciativa ou por recomendação da 
Agência, orientações sobre os domínios 
enunciados no n.º 3 do artigo 2.º-C, caso o 
considere necessário para garantir que as 
questões enumeradas nos n.ºs 1 a 3 do 
artigo 2.º-C evoluam de uma forma 
compatível com os objectivos do mercado 
interno e:

Or. en

Justificação

Se os operadores das redes de transporte não adoptarem os códigos, a Comissão pode 
adoptar orientações vinculativas através da comitologia. Na proposta de Regulamento 
alterado sobre a electricidade, esta opção foi formulada de forma não vinculativa. Para que 
haja a máxima transparência em relação aos operadores das redes de transporte, bem como 
a outros interessados, não deve restar qualquer dúvida de que a Comissão adoptará 
efectivamente orientações vinculativas se os operadores das redes de transporte não levarem 
a cabo as suas tarefas reguladoras.
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Alteração 80
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) nº 1228/2003 
Artigo 2-E – nº 3 – parágrafo 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Para adoptar as orientações, a Comissão 
consulta organizações representativas dos 
utilizadores da rede.

Or. en

Justificação

A consulta efectiva de todos os interessados é crucial para assegurar que sejam 
contemplados  todos os interesses pertinentes na decisão sobre o funcionamento do mercado 
da electricidade.

Alteração 81
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) nº 1228/2003 
Artigo 2-E – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. O disposto no n.º 3 não prejudica o 
direito da Comissão de adoptar e alterar 
as orientações referidas no artigo 8.º.

Suprimido

Or. en

Justificação

O n.º 4 é suprimido dado ficar desprovido de sentido após a supressão do n.º 3 (vide 
alteração 12).
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Alteração 82
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1228/2003
Artigo 2-E – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O disposto no n.º 3 não prejudica o 
direito da Comissão de adoptar e alterar as 
orientações referidas no artigo 8.º.

4. O disposto no n.º 3 não prejudica o 
direito da Comissão de alterar as 
orientações referidas no artigo 8.º.

Or. de

Justificação

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

Alteração 83
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) nº 1228/2003 
Artigo 2-E – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A A Comissão pode adoptar, por 
recomendação da Agência, orientações 
sobre os códigos de mercado.
As medidas que tenham por objecto 
alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento a fim de o 
completar devem ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 2 do artigo 13.º

Or. en
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Justificação

Quanto aos códigos de mercado, propõe-se que a Comissão adopte orientações por 
recomendação da Agência (n.º 5). Os operadores das redes de transporte são operadores da 
infra-estrutura de monopólio e não são participantes na parte competitiva do mercado. Não 
obstante, eles têm um grande interesse no funcionamento das regras de mercado (uma vez 
que estas afectam os seus custos), pelo que não devem elaborar códigos de mercado.

Alteração 84
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1228/2003
Artigo 2-E – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão comunicará ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho a sua 
intenção de adoptar orientações ao abrigo 
do n.º 3 do artigo 2.º-E.

Or. de

Justificação

Se a Comissão actuar ao abrigo do n.º 3 do artigo 2.º-E do Regulamento, é possível concluir 
que a rede de operadores, que é financiada com recursos públicos, não cumpre plenamente a 
sua missão nos termos do Regulamento. O Parlamento Europeu e o Conselho deverão ser 
circunstanciadamente informados de tal, a fim de serem introduzidas as alterações 
necessárias.

Alteração 85
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) nº 1228/2003 
Artigo 2-E – nº 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. O disposto no n.º 4-A não prejudica o 
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direito da Comissão de adoptar e alterar 
as orientações referidas no artigo 8.º.

Or. en

Justificação

Quanto aos códigos de mercado, propõe-se que a Comissão adopte orientações por 
recomendação da Agência (n.º 5). Os operadores das redes de transporte são operadores da 
infra-estrutura de monopólio e não são participantes na parte competitiva do mercado. Não 
obstante, eles têm um grande interesse no funcionamento das regras de mercado (uma vez 
que estas afectam os seus custos), pelo que não devem elaborar códigos de mercado.

Alteração 86
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) nº 1228/2003 
Artigo 2-E-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º-E-A
Elaboração de orientações

1. A Comissão, após consulta da Agência, 
estabelece uma lista anual de prioridades 
identificando as questões de importância 
fundamental para o desenvolvimento do 
mercado interno da electricidade.
2. Com base na lista de prioridades, a 
Comissão irá mandatar a Agência para, 
num prazo não superior a seis meses, 
elaborar orientações que estabeleçam 
princípios básicos, claros e objectivos 
para a harmonização das regras, nos
termos do disposto no artigo 2.º-C.
3. Para elaborar estas orientações, a 
Agência procederá a uma ampla consulta 
da Rede Europeia de Operadores de 
Redes de Transporte (REORT) e de todos 
intervenientes no mercado pertinentes, de 
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uma forma aberta e transparente.
4. A Agência finalizará os projectos de 
orientações com base nas consultas 
efectuadas. A Comissão torna públicas 
todas as observações recebidas, a menos 
que sejam confidenciais, e explica como 
foram tidas em consideração nos 
projectos finais de orientações, ou 
justifica a sua rejeição.
5. A Comissão submeterá o projecto de 
orientações ao comité referido 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.
6. A Comissão pode, por iniciativa própria 
ou a pedido da Agência, iniciar um 
procedimento semelhante para a 
actualização de orientações.

Or. en

Justificação

Proposta para clarificar o processo de desenvolvimento das orientações. A Comissão dará 
mandato à Agência, que efectuará consultas e as desenvolverá e adoptará. A Comissão 
tornará as mesmas obrigatórias por via da comitologia.

Alteração 87
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) nº 1228/2003 
Artigo 2-E-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º-E-A
Elaboração de códigos de mercado

1. Após a adopção das orientações nos 
termos do artigo 2.º-D-A, a Agência, no 
prazo máximo de seis meses, elaborará 
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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 
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 actualização dos códigos existentes.

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 88
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) nº 1228/2003 
Artigo 2-E-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º-E-B
Desenvolvimento de códigos

1. Após adopção das orientações em 
conformidade com o disposto no artigo 
2.º-E-A, a Comissão mandata a REORT 
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para, no prazo de seis meses, desenvolver 
projectos de códigos que respeitem 
inteiramente os princípios estabelecidos 
nas orientações.
2. No âmbito da elaboração destes 
códigos, a REORT tomará em 
consideração a competência técnica dos 
participantes no mercado e mantê-los-á 
informados.
3. A REORT apresentará os projectos de 
códigos à Agência.
4. A Agência procederá a amplas 
consultas sobre os projectos de códigos 
com abertura e transparência.
5. Com base nesta consulta, a Agência 
finalizará e adoptará os projectos de 
códigos. A Comissão torna públicas todas 
as observações recebidas, a menos que 
sejam confidenciais, e explica como 
foram tidas em consideração nos 
projectos de código finais, ou justifica a 
sua rejeição.
6. Por iniciativa da Agência ou a pedido 
da REORT, pode ser efectuada uma 
revisão dos códigos existentes mediante o 
mesmo procedimento.

Or. en

Justificação

Proposta para clarificar o processo de desenvolvimento dos códigos. A Comissão dará 
mandato à Agência, que efectuará a redacção técnica em cooperação com os participantes 
no mercado. A Agência efectuará consultas e adoptará os mesmos.

Alteração 89
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) nº 1228/2003 
Artigo 2-F
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º-F Suprimido
Consulta

1. No desempenho das suas funções, a 
Rede Europeia dos Operadores das Redes 
de Transporte de Electricidade consultará 
amplamente os participantes no mercado 
que se revelarem pertinentes, numa fase 
precoce e com abertura e transparência, 
designadamente aquando da preparação 
dos códigos técnicos e códigos do mercado 
e do seu programa de trabalho anual a 
que se referem os n.os 1 e 3 do artigo 2.º-
C; a consulta incluirá empresas de 
fornecimento e produção de electricidade, 
clientes, utilizadores das redes, 
operadores de redes de distribuição, 
associações industriais pertinentes, 
organismos técnicos e plataformas de 
intervenientes.
2. Serão publicadas as actas das reuniões 
e toda a documentação no contexto do 
n.º 1.
3. Antes de adoptar o programa de 
trabalho anual e os códigos técnicos e 
códigos do mercado a que se referem os 
n.os 1 e 3 do artigo 2.º-C, a Rede Europeia 
dos Operadores das Redes de Transporte 
de Electricidade indicará as observações 
recebidas na consulta e o atendimento 
que lhes tiver sido dado. O eventual não-
atendimento de determinadas observações 
será devidamente justificado.

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 
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podem ser parte interessada.

Alteração 90
Umberto Guidoni

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) nº 1228/2003 
Artigo 2-F

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º-F Suprimido
Consulta

1. No desempenho das suas funções, a 
Rede Europeia dos Operadores das Redes 
de Transporte de Electricidade consultará 
amplamente os participantes no mercado 
que se revelarem pertinentes, numa fase 
precoce e com abertura e transparência, 
designadamente aquando da preparação 
dos códigos técnicos e códigos do mercado
e do seu programa de trabalho anual a 
que se referem os n.os 1 e 3 do artigo 2.º-
C; a consulta incluirá empresas de 
fornecimento e produção de electricidade, 
clientes, utilizadores das redes, 
operadores de redes de distribuição, 
associações industriais pertinentes, 
organismos técnicos e plataformas de 
intervenientes.
2. Serão publicadas as actas das reuniões 
e toda a documentação no contexto do 
n.º 1.
3. Antes de adoptar o programa de 
trabalho anual e os códigos técnicos e 
códigos do mercado a que se referem os 
n.os 1 e 3 do artigo 2.º-C, a Rede Europeia 
dos Operadores das Redes de Transporte 
de Electricidade indicará as observações 
recebidas na consulta e o atendimento 
que lhes tiver sido dado. O eventual não-
atendimento de determinadas observações 
será devidamente justificado.
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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 91
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) nº 1228/2003 
Artigo 2-F

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º-F Suprimido
Consulta

1. No desempenho das suas funções, a 
Rede Europeia dos Operadores das Redes 
de Transporte de Electricidade consultará 
amplamente os participantes no mercado 
que se revelarem pertinentes, numa fase 
precoce e com abertura e transparência, 
designadamente aquando da preparação 
dos códigos técnicos e códigos do mercado 
e do seu programa de trabalho anual a 
que se referem os n.os 1 e 3 do artigo 2.º-
C; a consulta incluirá empresas de 
fornecimento e produção de electricidade, 
clientes, utilizadores das redes, 
operadores de redes de distribuição, 
associações industriais pertinentes, 
organismos técnicos e plataformas de 
intervenientes.
2. Serão publicadas as actas das reuniões 
e toda a documentação no contexto do 
n.º 1.
3. Antes de adoptar o programa de 
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trabalho anual e os códigos técnicos e 
códigos do mercado a que se referem os 
n.os 1 e 3 do artigo 2.º-C, a Rede Europeia 
dos Operadores das Redes de Transporte 
de Electricidade indicará as observações 
recebidas na consulta e o atendimento 
que lhes tiver sido dado. O eventual não-
atendimento de determinadas observações 
será devidamente justificado.

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 92
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1228/2003
Artigo 2-F – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No desempenho das suas funções, a 
Rede Europeia dos Operadores das Redes 
de Transporte de Electricidade consultará 
amplamente os participantes no mercado 
que se revelarem pertinentes, numa fase 
precoce e com abertura e transparência, 
designadamente aquando da preparação 
dos códigos técnicos e códigos do mercado 
e do seu programa de trabalho anual a que 
se referem os n.os 1 e 3 do artigo 2.º-C; a 
consulta incluirá empresas de fornecimento 
e produção de electricidade, clientes, 
utilizadores das redes, operadores de redes 
de distribuição, associações industriais 

1. No desempenho das suas funções, a 
Rede Europeia dos Operadores das Redes 
de Transporte de Electricidade consultará 
amplamente os participantes no mercado 
que se revelarem pertinentes, numa fase 
precoce e com abertura e transparência, 
designadamente aquando da preparação 
dos códigos técnicos e códigos do mercado 
e do seu programa de trabalho anual a que 
se referem os n.°s 1 e 3 do artigo 2.º-C; a 
consulta incluirá Estados-Membros e 
autoridades nacionais competentes, 
empresas de fornecimento e produção de 
electricidade, clientes, utilizadores das 
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pertinentes, organismos técnicos e 
plataformas de intervenientes.

redes, operadores de redes de distribuição, 
associações industriais pertinentes, 
organismos técnicos e plataformas de 
intervenientes.

Or. es

Justificação

Cumpre prever a participação de todos os actores interessados.

Alteração 93
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) nº 1228/2003 
Artigo 2-F – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No desempenho das suas funções, a 
Rede Europeia dos Operadores das Redes 
de Transporte de Electricidade consultará 
amplamente os participantes no mercado 
que se revelarem pertinentes, numa fase 
precoce e com abertura e transparência, 
designadamente aquando da preparação 
dos códigos técnicos e códigos do mercado 
e do seu programa de trabalho anual a que 
se referem os n.os 1 e 3 do artigo 2.º-C; a 
consulta incluirá empresas de 
fornecimento e produção de electricidade, 
clientes, utilizadores das redes, 
operadores de redes de distribuição, 
associações industriais pertinentes, 
organismos técnicos e plataformas de 
intervenientes.

1. No desempenho das suas funções, a 
Rede Europeia dos Operadores das Redes 
de Transporte de Electricidade consultará 
amplamente as organizações 
representativas dos utilizadores da rede, 
numa fase precoce e com abertura e 
transparência, designadamente aquando da 
preparação das regras relativas à consulta,
dos códigos técnicos e códigos do mercado 
e do seu programa de trabalho anual a que 
se referem os n.°s 1 e 3 do artigo 2.º-C.

Or. en

Justificação

A eficácia da consulta é determinada por normas e processos adequados. Também é 
importante que a acta da consulta reflicta o contributo de todos os participantes, bem como a 
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interacção entre a REORT e os representantes dos utilizadores da rede.

Alteração 94
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) nº 1228/2003 
Artigo 2-F – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A As consultas referidas no n.º 1 terão 
como objectivo incluir os interesses de 
todas as partes interessadas no processo 
de decisão.

Or. en

Justificação

Os operadores das redes de transporte - devido à sua posição monopolista - não estão 
habituados a negociar com os seus clientes, os utilizadores da rede. Para evitar que os ORT 
se limitem a informar os utilizadores da rede em vez de os consultar, definir o objectivo das 
consultas contribui para a sua eficácia.

Alteração 95
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) nº 1228/2003 
Artigo 2-G

Texto da Comissão Alteração

Os custos relacionados com as actividades 
da Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade 
mencionadas nos artigos 2.º-A a 2.º-H 
serão suportados pelos operadores das 
redes de transporte e tidos em conta no 
cálculo das tarifas.

Os custos relacionados com as actividades 
da Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade 
mencionadas nos artigos 2.º-A a 2.º-H 
serão suportados pelos operadores das 
redes de transporte e incluídos no cálculo 
das tarifas.
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Or. en

Justificação

As competências da Rede Europeia dos Operadores das Redes de Transporte de 
Electricidade devem limitar-se às questões relacionadas com a rede. Assim, a alínea g) do n.º 
3 do artigo 2.º-C deve ser suprimida porque as regras de negociação não se aplicam a este 
tipo de questões relacionadas com a rede.

Alteração 96
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) nº 1228/2003 
Artigo 2-G

Texto da Comissão Alteração

Os custos relacionados com as actividades 
da Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade 
mencionadas nos artigos 2.º-A a 2.º-H 
serão suportados pelos operadores das 
redes de transporte e tidos em conta no 
cálculo das tarifas.

Os custos relacionados com as actividades 
da Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade 
mencionadas nos artigos 2.º-A a 2.º-H 
serão suportados pelos operadores das 
redes de transporte e tidos em conta no 
cálculo das tarifas. As autoridades 
reguladoras aprovarão esses custos 
apenas se eles forem razoáveis e 
proporcionados.

Or. en

Justificação

Deve-se evitar que os consumidores europeus tenham de suportar as faltas de eficiência desta 
organização.
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Alteração 97
Umberto Guidoni

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) nº 1228/2003 
Artigo 2-G

Texto da Comissão Alteração

Os custos relacionados com as actividades 
da Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade 
mencionadas nos artigos 2.º-A a 2.º-H 
serão suportados pelos operadores das 
redes de transporte e tidos em conta no 
cálculo das tarifas.

Os custos relacionados com as actividades 
da Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade 
mencionadas nos artigos 2.º-A a 2.º-H 
serão suportados pelos operadores das 
redes de transporte e tidos em conta no 
cálculo das tarifas. As autoridades 
reguladoras aprovarão esses custos 
apenas se eles forem razoáveis e 
proporcionados.

Or. en

Justificação

Deve-se evitar que os consumidores europeus tenham de suportar as faltas de eficiência desta 
organização.

Alteração 98
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) nº 1228/2003 
Artigo 2-H

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º-H Suprimido
Cooperação regional dos operadores das 

redes de transporte
1. Os operadores das redes de transporte 
estabelecerão a cooperação regional no 
âmbito da Rede Europeia dos Operadores 
das Redes de Transporte de Electricidade, 
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como contributo para o desempenho das 
funções mencionadas no n.º 1 do 
artigo 2.º-C, nomeadamente publicando, 
de dois em dois anos, um plano de 
investimento regional, com base no qual 
poderão tomar decisões de investimento.
O plano de investimento regional não 
poderá contradizer o plano decenal de 
investimento referido no n.º 1, alínea c), 
do artigo 2.º-C.
2. Os operadores das redes de transporte 
promoverão dispositivos operacionais 
tendentes a assegurar a gestão óptima da 
rede e promoverão igualmente o 
desenvolvimento de bolsas de energia, a 
atribuição de capacidade transfronteiriça 
através de leilões implícitos e a integração 
dos mecanismos para equilibração e 
energia de reserva.
3. A zona geográfica coberta por cada 
estrutura de cooperação regional pode ser 
definida pela Comissão. Essa medida, que 
tem por objectivo alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento, 
complementando-o, deve ser adoptada em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 2 do artigo 13.º.
Para o efeito, a Comissão pode consultar 
a Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade e a 
Agência.”

Or. en

Justificação

A existência de normas europeias não impede os ORT de prestarem mais que os requisitos 
mínimos, nem de instituírem uma cooperação estreita com os vizinhos. A definição de áreas 
regionais levará inevitavelmente à consolidação de mercados regionais e a novas 
"fronteiras" internas europeias. Isto não faz sentido. Num sistema interligado, é imperativo 
abordar globalmente a fiabilidade do sistema e os fluxos transfronteiriços, como reconheceu 
a UCTE no seu recente relatório sobre a adequação, de Janeiro de 2008.
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Alteração 99
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) nº 1228/2003 
Artigo 2-H – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os operadores das redes de transporte 
promoverão dispositivos operacionais 
tendentes a assegurar a gestão óptima da 
rede e promoverão igualmente o 
desenvolvimento de bolsas de energia, a 
atribuição de capacidade transfronteiriça 
através de leilões implícitos e a integração 
dos mecanismos para equilibração e 
energia de reserva.

2. Os operadores das redes de transporte 
promoverão dispositivos operacionais 
tendentes a assegurar a gestão óptima da 
rede, promoverão igualmente o 
desenvolvimento de bolsas de energia e, 
quando tal for eficiente em termos 
económicos, promoverão a atribuição de 
capacidade transfronteiriça através de 
leilões implícitos e a compatibilidade dos 
dispositivos transfronteiriços de 
compensação.

Or. en

Justificação

A atribuição de capacidade transfronteiriça através de leilões implícitos e a integração dos 
mecanismos para equilibração pode, em certas circunstâncias, ser uma solução dispendiosa 
e complexa em comparação com os benefícios decorrentes. Os ORT devem ter a possibilidade 
de promover soluções que optimizem os dispositivos transfronteiriços.

Alteração 100
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) nº 1228/2003 
Artigo 2-H – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Os operadores das redes de transporte 
promoverão dispositivos operacionais 
tendentes a assegurar a gestão óptima da 
rede e promoverão igualmente o 
desenvolvimento de bolsas de energia, a 

2. Os operadores das redes de transporte 
promoverão dispositivos operacionais 
tendentes a assegurar a gestão óptima da 
rede e promoverão a atribuição 
coordenada de capacidade transfronteiriça 
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atribuição de capacidade transfronteiriça 
através de leilões implícitos e a integração 
dos mecanismos para equilibração e 
energia de reserva.

e a integração dos mecanismos para 
equilibração e energia de reserva.

Or. en

Justificação

Um acréscimo de harmonização das regras de mercado e de redes é conveniente para 
conseguir um mercado da energia integrado mas tal não significa que são necessários 
dispositivos idênticos em cada um dos Estados-Membros. Executar uma concepção do 
mercado normalizada exigiria um prazo extremamente longo e finalmente poderá não ser 
exequível. As bolsas de energia e os leilões implícitos oferecem opções de gestão do comércio 
transfronteiriço mas também há outras possibilidades que não devem ser excluídas.

Alteração 101
Nikolaos Vakalis

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 1228/2003 
Artigo 2-H – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Os operadores das redes de transporte 
promoverão dispositivos operacionais 
tendentes a assegurar a gestão óptima da 
rede e promoverão igualmente o 
desenvolvimento de bolsas de energia, a 
atribuição de capacidade transfronteiriça 
através de leilões implícitos e a integração 
dos mecanismos para equilibração e 
energia de reserva.

2. Os operadores das redes de transporte 
promoverão dispositivos operacionais 
tendentes a assegurar a gestão óptima da 
rede e promoverão igualmente o 
desenvolvimento de bolsas de energia, a 
atribuição de capacidade transfronteiriça 
através de leilões implícitos ou explícitos a 
decidir em comum pelos operadores das 
redes de transporte e a integração dos 
mecanismos para equilibração e energia de 
reserva.

Or. en

Justificação

Embora os leilões implícitos sejam um utensílio economicamente eficiente para a atribuição 
da capacidade transfronteiriça, nem sempre são adequados, uma vez que não se adaptam aos 
mercados regionais de energia emergentes em processo de liberalização, e não garantem um 
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nível adequado de trocas transfronteiriças de electricidade a longo prazo (numa base mensal 
ou anual).

Alteração 102
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1228/2003
Artigo 2–H – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A zona geográfica coberta por cada 
estrutura de cooperação regional pode ser 
definida pela Comissão. Essa medida, que 
tem por objectivo alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento, 
complementando-o, deve ser adoptada em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 2 do artigo 13.º.

Suprimido

Para o efeito, a Comissão pode consultar 
a Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade e a 
Agência.”

Or. de

Justificação

A cooperação regional é organizada no quadro da Rede. O modo como essa cooperação se 
processará e o nível organizacional que a garantirá deverão ficar consignados nos estatutos 
da Rede. Não é imprescindível uma decisão especial da Comissão, nem a mesma seria 
apropriada. 

Alteração 103
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 1228/2003 
Artigo 2-H – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. A zona geográfica coberta por cada 
estrutura de cooperação regional pode ser 
definida pela Comissão. Essa medida, que 
tem por objectivo alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento, 
complementando-o, deve ser adoptada em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 2 do artigo 13.º.

Suprimido

Para o efeito, a Comissão pode consultar 
a Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade e a 
Agência.”

Or. en

Justificação

Os mercados regionais devem ser um primeiro passo para o mercado europeu plenamente 
integrado, e não devem ser geograficamente definidos pela Comissão Europeia.

Alteração 104
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1228/2003
Artigo 2-H – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. A zona geográfica coberta por cada 
estrutura de cooperação regional pode ser 
definida pela Comissão. Essa medida, que 
tem por objectivo alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento, 
complementando-o, deve ser adoptada em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 2 do artigo 13.º.

3. Com o objectivo de criar um autêntico 
mercado interno, a zona geográfica 
coberta por cada estrutura de cooperação 
regional pode ser definida pela Comissão, 
tendo presentes as estruturas de 
cooperação  regional existentes. Essa 
medida, que tem por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, completando-o, é adoptada 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
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n.º 2 do artigo 13.º.

Or. es

Justificação

Não se deve deixar de ter presente a activa cooperação regional já em curso.

Alteração 105
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1228/2003
Artigo 2-H – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. A zona geográfica coberta por cada 
estrutura de cooperação regional pode ser 
definida pela Comissão. Essa medida, que 
tem por objectivo alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento, 
complementando-o, deve ser adoptada em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 2 do artigo 13.º.

3. A zona geográfica coberta por cada 
estrutura de cooperação regional só pode 
ser definida pela Comissão depois da 
consulta dos Estados-Membros dessa 
zona geográfica. Essa medida, que tem por 
objectivo alterar elementos não essenciais 
do presente regulamento, 
complementando-o, deve ser adoptada em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 2 do artigo 13.º.

Or. ro

Justificação

Os Estados-Membros da região conhecem não só as interligações existentes entre os 
operadores das redes de transporte de energia eléctrica, mas também o potencial de 
fornecimento de energia eléctrica e as necessidades de consumo dos Estados vizinhos.
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Alteração 106
Eugenijus Maldeikis

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1228/2003
Artigo 2-H-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.°-H-A
Cooperação técnica entre gestores de 
redes de transporte comunitários e de 

países terceiros
1. A cooperação técnica entre gestores de 
redes de transporte comunitários e de 
países terceiros se levará a cabo sob a 
supervisão das autoridades reguladoras 
nacionais.
2. Caso durante a cooperação técnica 
surjam incompatibilidades relativamente 
às normas e códigos estabelecidos pela 
Agência, a autoridade reguladora 
nacional procurará esclarecimentos da 
Agência.

Or. lt

Justificação

O Regulamento não indica como se estabelecerá a cooperação a nível técnico com os 
gestores de redes de transporte de países terceiros.

Alteração 107
Herbert Reul

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4 – alínea b)
Regulamento (CE) N.º 1228/2003
Artigo 5 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. As empresas de produção de 6. As empresas de produção de 
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electricidade que sejam proprietárias de 
activos de produção ou que explorem tais 
activos, caso um destes tenha uma 
capacidade instalada de pelo menos 
250 MW, manterão à disposição da 
entidade reguladora nacional, da autoridade 
nacional para a concorrência e da 
Comissão, durante cinco anos, a totalidade 
dos dados por hora e por instalação
necessários para verificar todas as 
decisões de mobilização operacional e o 
comportamento dos proponentes nas 
bolsas de energia, nos leilões de 
interligações, nos mercados de reservas e 
nos mercados OTC. A informação a 
armazenar por hora e por instalação 
compreenderá, entre outros, dados sobre 
capacidade de produção disponível e 
reservas cativas, incluindo a atribuição 
destas reservas cativas por instalação, no 
momento em que as ofertas são 
apresentadas pelos proponentes e quando a 
produção é concretizada.

electricidade que sejam proprietárias de 
activos de produção ou que explorem tais 
activos, caso um destes tenha uma 
capacidade instalada de pelo menos 
250 MW, manterão à disposição da 
entidade reguladora nacional, da autoridade 
nacional para a concorrência e da 
Comissão, durante cinco anos, a totalidade 
dos dados por hora para todas as 
instalações que tenham uma capacidade 
bruta instalada de, pelo menos, 100 MW.
A informação a armazenar por hora e por 
instalação compreenderá, entre outros, 
dados sobre capacidade de produção 
disponível e reservas cativas, incluindo a 
atribuição destas reservas cativas por 
instalação, no momento em que as ofertas 
são apresentadas pelos proponentes e 
quando a produção é concretizada.

Or. de

Justificação

É quase impossível conservar todos os dados necessários para compreender as decisões 
operacionais ou a estratégia de oferta. Além disso, esta norma implicaria uma diferença de 
tratamento das empresas produtoras relativamente aos comerciantes independentes de 
electricidade (sem capacidade própria de produção), pois apenas prevê o requisito de 
conservação de dados para as empresas produtoras. Não parece justificado, uma vez que se 
trata apenas de uma parte da oferta total do mercado.

Alteração 108
Werner Langen

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4 – alínea b)
Regulamento (CE) N.º 1228/2003
Artigo 5 – n.º 6
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Texto da Comissão Alteração

6. As empresas de produção de 
electricidade que sejam proprietárias de 
activos de produção ou que explorem tais 
activos, caso um destes tenha uma 
capacidade instalada de pelo menos 
250 MW, manterão à disposição da 
entidade reguladora nacional, da autoridade 
nacional para a concorrência e da 
Comissão, durante cinco anos, a totalidade 
dos dados por hora e por instalação 
necessários para verificar todas as 
decisões de mobilização operacional e o 
comportamento dos proponentes nas 
bolsas de energia, nos leilões de 
interligações, nos mercados de reservas e 
nos mercados OTC. A informação a 
armazenar por hora e por instalação 
compreenderá, entre outros, dados sobre 
capacidade de produção disponível e 
reservas cativas, incluindo a atribuição 
destas reservas cativas por instalação, no 
momento em que as ofertas são 
apresentadas pelos proponentes e quando a 
produção é concretizada.

6. As empresas de produção de 
electricidade que sejam proprietárias de 
activos de produção ou que explorem tais 
activos, caso um destes tenha uma 
capacidade instalada de pelo menos 
250 MW, manterão à disposição da 
entidade reguladora nacional, da autoridade 
nacional para a concorrência e da 
Comissão, durante cinco anos, a totalidade 
dos dados por hora relativos a todas as 
instalações que disponham de uma 
capacidade instalada de, pelo menos, 
50 MW. A informação a armazenar por 
hora e por instalação compreenderá, entre 
outros, dados sobre capacidade de 
produção disponível e reservas cativas, 
incluindo a atribuição destas reservas 
cativas por instalação, no momento em que 
as ofertas são apresentadas pelos 
proponentes e quando a produção é 
concretizada.”

Or. de

Justificação

É quase impossível conservar todos os dados necessários para compreender as decisões 
operacionais ou a estratégia de oferta. Além disso, esta norma implicaria uma diferença de 
tratamento das empresas produtoras relativamente aos comerciantes independentes de 
electricidade (sem capacidade própria de produção), pois apenas prevê o requisito de 
conservação de dados para as empresas produtoras. Não parece justificado, uma vez que se 
trata apenas de uma parte da oferta total do mercado.
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Alteração 109
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 1228/2003 
Artigo 5 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. As empresas de produção de 
electricidade que sejam proprietárias de 
activos de produção ou que explorem tais 
activos, caso um destes tenha uma 
capacidade instalada de pelo menos 
250 MW, manterão à disposição da 
entidade reguladora nacional, da autoridade 
nacional para a concorrência e da 
Comissão, durante cinco anos, a totalidade 
dos dados por hora e por instalação 
necessários para verificar todas as 
decisões de mobilização operacional e o 
comportamento dos proponentes nas 
bolsas de energia, nos leilões de 
interligações, nos mercados de reservas e
nos mercados OTC. A informação a 
armazenar por hora e por instalação 
compreenderá, entre outros, dados sobre 
capacidade de produção disponível e 
reservas cativas, incluindo a atribuição 
destas reservas cativas por instalação, no 
momento em que as ofertas são 
apresentadas pelos proponentes e quando a 
produção é concretizada.

6. As empresas de produção de 
electricidade que sejam proprietárias de 
activos de produção ou que explorem tais 
activos, caso um destes tenha uma 
capacidade instalada de pelo menos 
250 MWe, manterão à disposição da 
entidade reguladora nacional, da autoridade 
nacional para a concorrência e da 
Comissão, durante cinco anos, a totalidade 
dos dados por hora relativos a todas as 
instalações que disponham de uma 
capacidade instalada de, pelo menos, 
250 MWe. A informação a armazenar por 
hora e por instalação compreenderá dados 
sobre capacidade de produção disponível e 
reservas cativas. 

Or. en

Justificação

É praticamente impossível manter toda a informação necessária para a verificação das 
decisões operacionais de repartição e dos comportamentos de licitação nas bolsas de 
electricidade, etc. Além disso, as disposições propostas tratariam as empresas de produção 
de electricidade e os comerciantes independentes de um modo diferente exigindo apenas às 
empresas de produção de electricidade que mantenham à disposição dos reguladores toda a 
informação necessária para a verificação do comportamento dos proponentes e das decisões 
de mobilização operacional.
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Alteração 110
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1228/2003 
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

No artigo 6.º, são aditados os seguintes 
parágrafos ao n.º 1:
"As entidades reguladoras controlarão a 
gestão dos congestionamentos nas redes 
nacionais de electricidade e nas 
interligações.
Os operadores das redes de transporte 
submeterão os seus procedimentos de 
gestão dos congestionamentos, incluindo 
a atribuição de capacidades, à aprovação 
das entidades reguladoras nacionais. As 
entidades reguladoras nacionais poderão 
exigir alterações a estes procedimentos 
antes de os aprovarem."

Or. en

(Altera o actual n.º 1  do artigo 6.º do Regulamento 1228/2003 aditando 2 novos parágrafos)

Justificação

A aprovação formal dos procedimentos de gestão dos congestionamentos por parte das 
entidades reguladoras deve ser claramente estabelecida no Regulamento (CE) n.º 1228/2003 
a fim de assegurar uma aplicação correcta.

Alteração 111
Umberto Guidoni

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1228/2003 
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)



PE404.668v01-00 88/120 AM\717090PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

No artigo 6.º, é aditado o seguinte n.º1-A:
“1-A. As entidades reguladoras 
controlarão a gestão dos 
congestionamentos nas redes nacionais de 
electricidade e nas interligações.
Os operadores das redes de transporte 
submeterão os seus procedimentos de 
gestão dos congestionamentos, incluindo 
a atribuição de capacidades, à aprovação 
das entidades reguladoras nacionais. As 
entidades reguladoras nacionais poderão 
exigir alterações a estes procedimentos 
antes de os aprovarem."

Or. en

(Aditamento de um novo número 1-A ao artigo 6.° da Directiva 2003/1228/CE)

Justificação

A aprovação formal dos procedimentos de gestão dos congestionamentos por parte das 
entidades reguladoras deve ser claramente estabelecida no Regulamento (CE) n.º 1228/2003 
a fim de assegurar uma aplicação correcta.

Alteração 112
Nikolaos Vakalis

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1228/2003 
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No artigo 6.º, é aditado o seguinte n.º1-A:
“1-A. As entidades reguladoras 
controlarão a gestão dos 
congestionamentos nas redes nacionais de 
electricidade e nas interligações.
Os operadores das redes de transporte 
submeterão os seus procedimentos de 
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gestão dos congestionamentos, incluindo 
a atribuição de capacidades, à aprovação 
das entidades reguladoras nacionais. As 
entidades reguladoras nacionais poderão 
exigir alterações a estes procedimentos 
antes de os aprovarem."

Or. en

(Aditamento de um novo número 1-A ao artigo 6° da Directiva 2003/1228/CE)

Justificação

A aprovação formal dos procedimentos de gestão dos congestionamentos por parte das 
entidades reguladoras deve ser claramente estabelecida no Regulamento (CE) n.º 1228/2003 
a fim de assegurar uma aplicação correcta.

Alteração 113
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1228/2003 
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Ao artigo 6.º é aditado um novo 
número 1-A, com a seguinte redacção:
“1-A. As entidades reguladoras 
controlarão a gestão dos 
congestionamentos nas redes nacionais de 
electricidade e nas interligações.

Or. en

(Aditamento do novo n.° 1-A no artigo 6.° da Directiva 2003/2003/CE)

Justificação

A aprovação formal dos procedimentos de gestão dos congestionamentos por parte das 
entidades reguladoras deve ser claramente estabelecida no Regulamento (CE) n.º 1228/2003 
a fim de assegurar uma aplicação correcta.
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Alteração 114
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4-B (novo)
Regulamento (CE) n.º 1228/2003 
Artigo 6 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

No artigo 6.º, é aditado o seguinte n.º1-B:
1-B. Os operadores das redes de 
transporte submeterão os seus 
procedimentos de gestão dos 
congestionamentos, incluindo a 
atribuição de capacidades, à aprovação 
das entidades reguladoras nacionais. As 
entidades reguladoras nacionais poderão 
exigir alterações a estes procedimentos 
antes de os aprovarem."

Or. en

(Aditamento do novo n.°1-B no artigo 6.° da Directiva 2003/1228/CE)

Justificação

A aprovação formal dos procedimentos de gestão dos congestionamentos por parte das 
entidades reguladoras deve ser claramente estabelecida no Regulamento (CE) n.º 1228/2003 
a fim de assegurar uma aplicação correcta.

Alteração 115
Patrizia Toia

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) N.º 1228/2003
Artigo 6 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. As receitas resultantes da atribuição de 
interligações serão utilizadas para os 
seguintes objectivos, por ordem de 
prioridade:

6. As receitas provenientes da atribuição de 
capacidades de interligação serão 
atribuídas a uma conta separada e 
utilizadas para:
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a) Garantia da efectiva disponibilidade da 
capacidade atribuída;

a) projectos de alargamento da rede 
aprovados pela Agência ;

b) Investimentos na rede para manter ou 
aumentar as capacidades de interligação;

b) Investimentos na rede para manter ou 
aumentar as capacidades de interligação;

Se não puder ser utilizada para os 
objectivos estabelecidos nas alíneas a) ou 
b), a receita passará para uma conta 
separada até ao momento em que o possa 
ser. No caso de um operador 
independente, as receitas excedentes após 
a aplicação do disposto nas alíneas a) e b) 
serão conservadas pelo operador 
independente numa conta separada até ao 
momento de poderem ser utilizadas para 
os objectivos estabelecidos nas alíneas a) 
ou b).

Or. it

Justificação

Entendemos que será conveniente gerir os congestionamentos de forma a aumentar as 
capacidades da rede de transmissão.

Alteração 116
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 1228/2003 
Artigo 6 – n.º 6 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

6. As receitas resultantes da atribuição de 
interligações serão utilizadas para os 
seguintes objectivos, por ordem de 
prioridade:

6. As receitas resultantes da atribuição e as
taxas de congestionamento de 
interligações serão utilizadas para os 
seguintes objectivos:

Or. en

Justificação

A utilização das receitas das taxas de congestionamento deve ser clarificada no Regulamento 
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1228/2003 a fim de garantir uma aplicação eficiente.

Alteração 117
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 1228/2003 
Artigo 6 – n.º 6 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

6. As receitas resultantes da atribuição de 
interligações serão utilizadas para os 
seguintes objectivos, por ordem de 
prioridade:

6. As receitas provenientes da atribuição de 
capacidades de interligação devem ser 
utilizadas para os seguintes objectivos:

Or. en

Justificação

Não deve ser estabelecida uma prioridade para a atribuição de receitas, uma vez que o 
método ideal de atribuição depende do carácter estrutural da rede e dos possíveis 
"estrangulamentos ".

Alteração 118
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 1228/2003 
Artigo 6 – n.º 6 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Investimentos na rede para manter ou 
aumentar as capacidades de interligação;

b) Investimentos na rede para manter ou 
aumentar as capacidades de interligação, 
em particular os que permitem o 
desenvolvimento de redes inteligentes e a 
integração quer da energia renovável em 
grande escala quer da produção 
descentralizada de energia;

Or. en
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Justificação

Esta parte deve ser conforme com a política em vigor da União a favor da eficiência 
energética e da energia renovável.

Alteração 119
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 1228/2003 
Artigo 6 – n.º 6 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) como uma receita a ter em conta 
pelas autoridades reguladoras aquando 
da aprovação da metodologia para o 
cálculo das tarifas de rede, e/ou da 
avaliação da eventual oportunidade da 
modificação dessas tarifas.

Or. en

Justificação

Reposição de uma disposição suprimida do Regulamento 1228/2003. 

Alteração 120
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 1228/2003
Artigo 6 – n.º 6 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) como uma receita a ter em conta 
pelas autoridades reguladoras aquando 
da aprovação da metodologia para o 
cálculo das tarifas de rede, e/ou da 
avaliação da eventual oportunidade da 
modificação dessas tarifas.
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Or. en

Justificação

A alteração visa evitar uma insegurança jurídica decorrente da eliminação da possibilidade 
a ter em conta no cálculo das tarifas.

Alteração 121
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 1228/2003 
Artigo 6 – n.º 6 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) Sinais de localização exigem 
medidas adicionais tais como  
transferência de carga e trocas 
compensatórias;

Or. en

Justificação

Os sinais de localização devem encorajar os operadores de rede a criar capacidade em áreas 
junto dos consumidores e a evitar possíveis congestionamentos de transmissão. A 
transferência de carga é um objectivo fundamental da gestão da procura uma vez que altera 
o padrão da utilização de energia e faz com que uma fase de  utilização máxima de energia 
seja deslocada para períodos de utilização menos intensa. Por fim, as trocas compensatórias 
significam que a empresa está a favorecer fluxos de electricidade contra os fluxos principais 
que congestionam o sistema.

Alteração 122
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 1228/2003 
Artigo 6 – n.º 6 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Se não puder ser utilizada para os 
objectivos estabelecidos nas alíneas a) ou 
b), a receita passará para uma conta 
separada até ao momento em que o possa 
ser. No caso de um operador 
independente, as receitas excedentes após 
a aplicação do disposto nas alíneas a) e b) 
serão conservadas pelo operador 
independente numa conta separada até ao 
momento de poderem ser utilizadas para 
os objectivos estabelecidos nas alíneas a) 
ou b)."

Se não puderem ser eficientemente 
utilizadas para os objectivos estabelecidos 
nas alíneas a) ou b), antes do fim do ano 
no qual são obtidas, estas receitas serão 
utilizadas para os objectivos referidos na 
alínea c) supramencionada."

Or. en

Justificação

A alteração visa evitar uma insegurança jurídica decorrente da eliminação da possibilidade 
as ter em conta no cálculo das tarifas.

Alteração 123
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 1228/2003 
Artigo 6 – n.º 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Se não puder ser utilizada para os 
objectivos estabelecidos nas alíneas a) ou 
b), a receita passará para uma conta 
separada até ao momento em que o possa 
ser. No caso de um operador 
independente, as receitas excedentes após 
a aplicação do disposto nas alíneas a) e b) 
serão conservadas pelo operador
independente numa conta separada até ao 
momento de poderem ser utilizadas para 
os objectivos estabelecidos nas alíneas a) 
ou b)."

Se não puder ser utilizada para os 
objectivos estabelecidos nas alíneas a) ou 
b), a receita passará para uma conta 
separada até ao momento em que o possa 
ser.
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Or. en

Justificação

Para ser coerente com uma total dissociação do transporte, a parte ISO deve ser retirada 
desta subalínea.

Alteração 124
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 1228/2003 
Artigo 6 – n.º 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Se não puder ser utilizada para os 
objectivos estabelecidos nas alíneas a) ou 
b), a receita passará para uma conta 
separada até ao momento em que o possa 
ser. No caso de um operador 
independente, as receitas excedentes após 
a aplicação do disposto nas alíneas a) e b) 
serão conservadas pelo operador 
independente numa conta separada até ao 
momento de poderem ser utilizadas para 
os objectivos estabelecidos nas alíneas a) 
ou b).”

Se não puder ser utilizada para os 
objectivos estabelecidos nas alíneas a) ou 
b), a receita pode, com a aprovação da 
Agência, ser tida em conta pelas entidades 
reguladoras ao aprovarem a metodologia 
para o cálculo das tarifas da rede e/ou ao 
avaliarem se essas tarifas devem ser 
alteradas.”

Or. en

Justificação

As receitas provenientes da gestão dos congestionamentos devem ser utilizadas antes de mais 
para maximizar a capacidade disponível e construir novas infra-estruturas a fim de reduzir 
os congestionamentos. Todavia, há que reconhecer que não seria eficaz, nem exequível, 
eliminar todos os congestionamentos da rede europeia. Por conseguinte, o regulamento 
deveria manter a opção que consiste em restituir as receitas aos consumidores sob a forma 
de uma redução das tarifas, mas apenas como último recurso e sob reserva da aprovação da 
Agência.
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Alteração 125
Nikolaos Vakalis

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 1228/2003 
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As novas interligações de corrente 
contínua entre Estados-Membros podem 
ser, a pedido, isentadas temporariamente
do disposto no n.º 6 do artigo 6.º do 
presente regulamento, bem como nos 
artigos 8.º e 20.º e nos n.os 2, 3 e 4 do 
artigo 23.º da Directiva 2003/54/CE, 
mediante as seguintes condições:

1. As novas interligações de corrente 
contínua entre Estados-Membros podem 
ser, a pedido, isentadas por um período de 
pelo menos 10 anos do disposto no n.º 6 do 
artigo 6.º do presente regulamento, bem 
como nos artigos 8.º e 20.º e nos n.°s 2, 3 e 
4 do artigo 23.º da Directiva 2003/54/CE, 
mediante as seguintes condições:

Or. en

Justificação

Tendo em conta o investimento considerável que é necessário para realizar novas 
interligações e para aumentar a capacidade das interligações existentes, é conveniente que o 
período previsto no presente regulamento seja suficientemente longo para permitir a 
amortização dos investimentos.

Alteração 126
Gabriele Albertini

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 1228/2003 
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As novas interligações de corrente 
contínua entre Estados-Membros podem 
ser, a pedido, isentadas temporariamente 
do disposto no n.º 6 do artigo 6.º do 
presente regulamento, bem como nos 
artigos 8.º e 20.º e nos n.°s 2, 3 e 4 do 
artigo 23.º da Directiva 2003/54/CE, 
mediante as seguintes condições:

1. As novas interligações de corrente 
contínua entre Estados-Membros podem 
ser, a pedido, isentadas temporariamente 
do disposto no n.º 6 do artigo 6.º do 
presente regulamento, bem como nos 
artigos 8.º, 10.º e 20.° e nos n.°s 4, 5 e 6 do 
artigo 22.º-C da Directiva 2003/54/CE, 
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mediante as seguintes condições:

Or. en

Justificação

A versão actual das propostas da Comissão prevê tornar extensíveis as disposições em 
matéria de isenção à nova proposta de artigo 8.° da directiva “Electricidade” que incide 
sobre a separação da propriedade do transporte. A fim de garantir uma interpretação 
correcta da norma, é conveniente clarificar o alcance da derrogação ao artigo 10.° (que 
torna mais rigorosa a opção ISO para os sistemas de transporte sujeitos à separação da 
propriedade do transporte).

As referências aos artigos da directiva “Electricidade” são adaptados à Directiva 
2003/54/CE revista.

Alteração 127
Patrizia Toia

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) N.º 1228/2003
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em casos excepcionais, o disposto no 
n.º 1 é igualmente aplicável a interligações 
de corrente alterna, na condição de os 
custos e riscos do investimento em questão 
serem particularmente elevados em 
comparação com os custos e riscos 
normalmente ocasionados pela ligação de 
duas redes de transporte nacionais vizinhas 
por uma interligação de corrente alterna.

2. O disposto no n.º 1 é igualmente 
aplicável a interligações de corrente 
alterna, na condição de os custos e riscos 
do investimento em questão serem 
particularmente elevados em comparação 
com os custos e riscos normalmente 
ocasionados pela ligação de duas redes de 
transporte nacionais vizinhas por uma 
interligação de corrente alterna.

Or. it

Justificação

Entendemos que será conveniente não limitar as isenções às interligações em corrente 
contínua a fim de permitir uma maior abertura do mercado.
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Alteração 128
Patrizia Toia

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) N.º 1228/2003
Artigo 7 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

6. No prazo de dois meses após receber 
uma notificação, a Comissão pode tomar 
uma decisão em que convida a Agência a 
alterar ou retirar uma decisão de concessão 
de isenção. O referido prazo começa a 
correr no dia seguinte ao da recepção da 
notificação. O prazo de dois meses pode 
também ser prorrogado com o 
consentimento conjunto da Comissão e da 
Agência ou da autoridade competente. Se 
as informações pedidas não derem entrada 
dentro do prazo indicado no pedido, 
considerar-se-á que a notificação foi 
retirada, salvo se, antes de findo o prazo, 
este tiver sido prorrogado com o 
consentimento conjunto da Comissão e da 
Agência ou da autoridade competente ou 
se a Agência ou a autoridade competente, 
numa declaração devidamente 
fundamentada, tiver informado a Comissão 
de que considera a notificação completa.

A Agência cumprirá a decisão da 
Comissão de alterar ou retirar a decisão de 
isenção no prazo de quatro semanas e 
informará a Comissão em conformidade.

A Agência ou a autoridade competente
cumprirá a decisão da Comissão de alterar 
ou retirar a decisão de isenção no prazo de 
quatro semanas e informará a Comissão em 
conformidade.

A Comissão deve preservar a 
confidencialidade das informações 
comercialmente sensíveis.

A Comissão deve preservar a 
confidencialidade das informações 
comercialmente sensíveis.

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



PE404.668v01-00 100/120 AM\717090PT.doc

PT

adopção se a interligação não estiver 
operacional.

Or. it

Justificação

O período concedido à Comissão para decidir quanto à isenção deve ser de dois meses, no 
máximo, sem que este possa ser alargado por seu livre arbítrio, a fim de evitar as incertezas 
que poderão repercutir-se nos aspectos económicos do projecto.

Os prazos propostos (2 e 5 anos, se o projecto não tiver sido iniciado ou não se encontrar 
operacional) não são aceitáveis, dado que os projectos devem ser avaliados caso a caso, à 
luz das suas especificidades.

Alteração 129
Herbert Reul

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) N.º 1228/2003
Artigo 7 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. No prazo de dois meses após receber 
uma notificação, a Comissão pode tomar 
uma decisão em que convida a Agência a 
alterar ou retirar uma decisão de concessão 
de isenção. O prazo começa a correr no dia 
seguinte ao da recepção da notificação. 
Pode ser prorrogado por mais dois meses 
se a Comissão pretender obter informações 
complementares. O novo prazo começa a 
correr no dia seguinte ao da recepção de 
todas as informações complementares. O 
prazo de dois meses pode também ser 
prorrogado com o consentimento conjunto 
da Comissão e da Agência. Se as 
informações pedidas não derem entrada 
dentro do prazo indicado no pedido, 
considerar-se-á que a notificação foi 
retirada, salvo se, antes de findo o prazo, 
este tiver sido prorrogado com o 
consentimento conjunto da Comissão e da 
Agência ou se a Agência, numa declaração 

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

devidamente fundamentada, tiver 
informado a Comissão de que considera a 
notificação completa.  

A Agência cumprirá a decisão da 
Comissão de alterar ou retirar a decisão de 
isenção no prazo de quatro semanas e 
informará a Comissão em conformidade.

A Agência cumprirá a decisão da 
Comissão de alterar ou retirar a decisão de 
isenção no prazo de quatro semanas e 
informará a Comissão em conformidade.

A Comissão deve preservar a 
confidencialidade das informações 
comercialmente sensíveis.

A Comissão deve preservar a 
confidencialidade das informações 
comercialmente sensíveis.

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

Or. de

Alteração 130
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) N.º 1228/2003
Artigo 7 – n.º 6 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. ro
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Alteração 131
Gabriele Albertini

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 1228/2003 
Artigo 7 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Em caso de revisão de uma isenção 
concedida nas circunstâncias descritas no 
n.° 8, os organismos competentes 
consultam o candidato e têm devidamente 
em conta os atrasos ocorridos por motivos 
administrativos ou processuais, de força 
maior ou qualquer outro motivo alheio ao 
controlo ou à vontade do candidato.

Or. en

Justificação

A fim de impedir qualquer situação que possa comprometer o investimento, devem ser fixados 
critérios específicos sobre a revisão da decisão de isenção. No caso de investimentos 
complexos, a conjugação de riscos pode englobar diversos elementos de forma coordenada e 
os atrasos podem resultar da morosidade dos procedimentos administrativos sobre os quais o 
financiador do projecto não tem qualquer controlo.

Alteração 132
Paul Rübig

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) N.º 1228/2003
Artigo 7 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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complementando-o, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo, referido no 
n.º 2 do artigo 13.º.

Or. de

Justificação

As condições para a aplicação deste artigo já estão definidas adequadamente nas disposições 
e, por conseguinte, não é necessária maior precisão mediante orientações de comitologia.

Alteração 133
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) N.º 1228/2003
Artigo 7 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão pode adoptar orientações 
para a aplicação das condições 
mencionadas no n.º 1 e para estabelecer o 
procedimento relativo à aplicação do 
disposto nos n.os 4 e 5. Essas orientações, 
que têm por objectivo alterar elementos 
não essenciais do presente regulamento, 
complementando-o, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo, referido no 
n.º 2 do artigo 13.º.

7. A Comissão pode alterar orientações 
para a aplicação das condições 
mencionadas no n.º 1 e para estabelecer o 
procedimento relativo à aplicação do 
disposto nos n.os 4 e 5. Essa medida, que 
tem por objectivo alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento, 
complementando-o, deve ser alterada em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 2 do artigo 13.º.

Or. de

Justificação

Com a proposta em apreço, pretende-se garantir que as orientações sejam adoptadas pelo 
Parlamento e pelo Conselho, no quadro do processo ordinário. A transferência de 
competências para a Comissão deverá continuar a cingir-se a adaptações eventualmente 
necessárias.
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Alteração 134
Gabriele Albertini

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 1228/2003 
Artigo 7 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. As isenções previstas no n.° 1 do 
artigo 7.° são automaticamente aplicáveis 
às isenções concedidas nos termos no 
artigo 7.° do Regulamento (CE) 
n.° 1228/2003 na data de entrada em 
vigor do presente regulamento.”

Or. en

Justificação

É necessário evitar qualquer discriminação dos novos investimentos no âmbito do regime de 
isenção. As isenções concedidas sobre o acesso de terceiros já satisfazem os critérios fixados 
no Regulamento (CE) n.° 1228/2003. A fim de evitar distorções da concorrência e não ter de 
repetir os mesmos procedimentos no caso de isenções já concedidas, é conveniente alargar 
explicitamente o âmbito de aplicação das decisões de isenção adoptadas nos termos do artigo 
7.° do Regulamento (CE) n.° 1228/2003 à nova proposta relativa ao artigo 8.° da Directiva 
2003/54/CE (separação da propriedade do transporte).

Alteração 135
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 1228/2003 
Artigo 7 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. As isenções previstas no n.° 1 do 
artigo 7.° são automaticamente aplicáveis 
às isenções concedidas nos termos no 
artigo 7.° do Regulamento (CE) 
n.° 1228/2003 na data de entrada em 
vigor do presente regulamento.”
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Or. en

Justificação

É necessário evitar qualquer discriminação dos novos investimentos no âmbito do regime de 
isenção. As isenções concedidas sobre o acesso de terceiros já satisfazem os critérios fixados 
no Regulamento (CE) n.° 1228/2003.

Alteração 136
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 6-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1228/2003 
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

É aditado o artigo 7.º-A, com a seguinte 
redacção:

Artigo 7.°-A

Eliminação dos obstáculos 
administrativos ao aumento da 

capacidade
Os Estados-Membros devem rever os seus 
procedimentos tendo em vista identificar e 
eliminar os obstáculos administrativos ao 
aumento da capacidade da interligação. 
Os Estados-Membros devem identificar os 
segmentos da rede que devem ser 
reforçados para aumentar o nível global 
da capacidade da interligação, em 
conformidade com o objectivo de uma 
ampla integração do mercado.”

Or. en

Justificação

A ausência de capacidade transfronteiriça constitui um sério obstáculo à integração do 
mercado europeu da electricidade. A fim de reforçar a capacidade transfronteiriça, os 
Estados-Membros da UE devem comprometer-se a aumentar a capacidade e a identificar e 
eliminar os obstáculos administrativos ao aumento da capacidade.
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Alteração 137
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 7
Regulamento (CE) n.º 1228/2003 
Artigo 7-A

Texto da Comissão Alteração

"Artigo 7.º-A Suprimido
Mercados retalhistas

A fim de facilitar a emergência de 
mercados de retalho transfronteiras, 
transparentes e funcionando 
adequadamente numa escala regional e 
comunitária, os Estados-Membros 
assegurarão que as funções e 
responsabilidades dos operadores das 
redes de transporte, dos operadores das 
redes de distribuição, das empresas de 
fornecimento, dos clientes e, se 
necessário, de outros participantes no 
mercado sejam definidas no que respeita 
a disposições contratuais, compromissos 
com os clientes, regras relativas ao 
intercâmbio de dados e à liquidação, 
posse de dados e responsabilidade de 
medição.
Estas regras serão tornadas públicas, 
concebidas com vista a harmonizar o 
acesso aos clientes transfronteiras e 
sujeitas a revisão pelas entidades 
reguladoras."

Or. en

Justificação

As disposições relativas à harmonização de um mercado retalhista da electricidade devem 
ser suprimidas e figurar unicamente na proposta de directiva que altera a Directiva 
2003/54/CE que estabelece regras comuns para o mercado interno da electricidade 
(COM(2007)0528 final). A proposta relativa às condições de acesso à rede para o comércio 
transfronteiriço de electricidade (COM(2007)0531) deveria concentrar-se nos mercados 
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grossistas e na segurança do aprovisionamento.

Alteração 138
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 7
Regulamento (CE) n.º 1228/2003 
Artigo 7-A

Texto da Comissão Alteração

A fim de facilitar a emergência de 
mercados de retalho transfronteiras,
transparentes e funcionando 
adequadamente numa escala regional e 
comunitária, os Estados-Membros 
assegurarão que as funções e 
responsabilidades dos operadores das redes 
de transporte, dos operadores das redes de 
distribuição, das empresas de 
fornecimento, dos clientes e, se necessário, 
de outros participantes no mercado sejam 
definidas no que respeita a disposições 
contratuais, compromissos com os clientes, 
regras relativas ao intercâmbio de dados e à 
liquidação, posse de dados e 
responsabilidade de medição.

A fim de facilitar a emergência de 
mercados transparentes e funcionando 
adequadamente numa escala regional e 
comunitária, os Estados-Membros 
assegurarão que as funções e 
responsabilidades dos operadores das redes 
de transporte, dos operadores das redes de 
distribuição, das empresas de 
fornecimento, dos clientes e, se necessário, 
de outros participantes no mercado sejam 
definidas no que respeita a disposições 
contratuais, compromissos com os clientes, 
regras relativas ao intercâmbio de dados e à 
liquidação, posse de dados e 
responsabilidade de medição.

Estas regras serão tornadas públicas, 
concebidas com vista a harmonizar o 
acesso aos clientes transfronteiras e 
sujeitas a revisão pelas entidades 
reguladoras."

Estas regras serão tornadas públicas e 
sujeitas a revisão pelas entidades 
reguladoras."

Or. en

Justificação

O objectivo da harmonização dos mercados de retalho transfronteiras não é necessário para 
o desenvolvimento de mercados grossistas funcionando adequadamente numa escala regional 
e comunitária, que deveriam continuar a ser prioritários. As implicações de um objectivo 
regulamentar deste teor deveriam ser alvo de uma avaliação aprofundada e de uma análise 
custo-benefícios rigorosa, atendendo à probabilidade de custos irrecuperáveis significativos 
e superiores aos benefícios.
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Alteração 139
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Regulamento (CE) N.º 1228/2003
Artigo 7-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Estas regras serão tornadas públicas,
concebidas com vista a harmonizar o 
acesso aos clientes transfronteiras e sujeitas 
a revisão pelas entidades reguladoras.

Estas regras serão concebidas com vista a 
promover e a garantir o acesso aos 
clientes transfronteiras. As regras serão 
tornadas públicas após terem sido sujeitas 
a revisão pelas entidades reguladoras.

Or. de

Justificação

Os Estados-Membros continuam a ser responsáveis pelos mercados retalhistas e pelas 
condições de base, nomeadamente no que respeita aos operadores das redes de distribuição.

Alteração 140
Herbert Reul

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Regulamento (CE) N.º 1228/2003
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As orientações que prevêem o grau 
mínimo de harmonização necessário para 
alcançar o objectivo do presente 
regulamento indicarão ainda, consoante 
os casos, os seguintes elementos:

Suprimido

a) Elementos pormenorizados sobre a 
prestação de informações, em 
conformidade com os princípios 
estabelecidos no artigo 5.º; 
b) Elementos pormenorizados sobre as 
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questões relativas ao mercado retalhista 
abrangidas pelo artigo 7.º-A;
c) Elementos pormenorizados das regras 
de ligação que presidem à relação entre os 
operadores das redes de transporte e os 
clientes ligados;
d) Elementos pormenorizados das regras 
de interoperabilidade;
e) Elementos pormenorizados das regras 
de comércio de electricidade;
f) Elementos pormenorizados das regras 
aplicáveis à equilibração e à energia de 
reserva, com vista a uma maior 
integração dos mercados da equilibração 
e da energia de reserva;
g) Elementos pormenorizados das regras 
de incentivo ao investimento, incluindo 
sinais de localização;
h) Elementos pormenorizados sobre os 
tópicos enunciados no n.º 3 do artigo 2.º-
C.

Or. de

Justificação

A importância das competências que o procedimento de comitologia poderia atribuir à 
Comissão é desproporcionada. Em particular, em domínios em que a Comissão se aventura 
em terreno desconhecido, convém definir melhor os poderes nela delegados em matéria de 
conteúdo, finalidade e alcance.

Alteração 141
Werner Langen

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Regulamento (CE) N.º 1228/2003
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As orientações que prevêem o grau 
mínimo de harmonização necessário para 

3. As diferentes orientações que prevêem o 
grau mínimo de harmonização necessário 
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alcançar o objectivo do presente 
regulamento indicarão ainda, consoante os 
casos, os seguintes elementos:

para alcançar o objectivo do presente 
regulamento indicarão ainda, consoante os 
casos, os seguintes elementos:

a) Elementos pormenorizados sobre a 
prestação de informações, em 
conformidade com os princípios 
estabelecidos no artigo 5.º; 

a) Elementos pormenorizados sobre a 
prestação de informações, em 
conformidade com os princípios 
estabelecidos no artigo 5.º; 

b) Elementos pormenorizados sobre as 
questões relativas ao mercado retalhista 
abrangidas pelo artigo 7.º-A;

b) Elementos pormenorizados sobre as 
questões relativas ao mercado retalhista 
abrangidas pelo artigo 7.º-A; 

c) Elementos pormenorizados das regras de 
ligação que presidem à relação entre os 
operadores das redes de transporte e os 
clientes ligados;

c) Elementos pormenorizados das regras de 
ligação que presidem à relação entre os 
operadores das redes de transporte e os 
clientes ligados;

d) Elementos pormenorizados das regras de 
interoperabilidade;

d) Elementos pormenorizados das regras de 
interoperabilidade;

e) Elementos pormenorizados das regras 
de comércio de electricidade;
f) Elementos pormenorizados das regras 
aplicáveis à equilibração e à energia de 
reserva, com vista a uma maior integração 
dos mercados da equilibração e da energia 
de reserva;

e) Elementos pormenorizados das regras 
aplicáveis à equilibração e à energia de 
reserva, — sem prejuízo do 
estabelecimento prioritário do comércio 
transfronteiriço intradiário —, com vista 
a uma maior integração dos mercados da 
equilibração e da energia de reserva; 

g) Elementos pormenorizados das regras de 
incentivo ao investimento, incluindo sinais 
de localização;

f) Elementos pormenorizados das regras de 
incentivo ao investimento, incluindo sinais 
de localização;

h) Elementos pormenorizados sobre os 
tópicos enunciados no n.º 3 do artigo 2.º-C.

g) Elementos pormenorizados sobre os 
tópicos enunciados no n.º 3 do artigo 2.º-C.

Or. de

Justificação

A importância das competências que o procedimento de comitologia poderia atribuir à 
Comissão é desproporcionada. Em particular, em domínios em que a Comissão se aventura 
em terreno desconhecido – como, por exemplo, no comércio grossista de electricidade –, 
convém definir melhor os poderes nela delegados em matéria de conteúdo, finalidade e 
alcance.

Em conformidade com as orientações sobre gestão da escassez de potência em vigor 
aprovadas com base no presente artigo, a partir de 1 de Janeiro de 2008 deverá instaurar-se 
o comércio transfronteiriço intradiário.



AM\717090PT.doc 111/120 PE404.668v01-00

PT

Alteração 142
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 1228/2003 
Artigo 8 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Elementos pormenorizados sobre as 
questões relativas ao mercado retalhista 
abrangidas pelo artigo 7.º-A;

Suprimido

Or. en

Justificação

As disposições relativas à harmonização de um mercado retalhista da electricidade devem 
ser suprimidas e figurar unicamente na proposta de directiva que altera a Directiva 
2003/54/CE que estabelece regras comuns para o mercado interno da electricidade 
(COM(2007)0528 final). A proposta relativa às condições de acesso à rede para o comércio 
transfronteiriço de electricidade (COM(2007)0531) deveria concentrar-se nos mercados 
grossistas e na segurança do aprovisionamento.

Alteração 143
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 1228/2003 
Artigo 8 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Elementos pormenorizados sobre as 
questões relativas ao mercado retalhista 
abrangidas pelo artigo 7.º-A;

Suprimido

Or. en
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Justificação

O objectivo da harmonização dos mercados de retalho transfronteiras não é necessário para 
o desenvolvimento de mercados grossistas funcionando adequadamente numa escala regional 
e comunitária, que deveriam ser o principal objecto do regulamento em apreço. As propostas 
relativas a boas práticas são com frequência mais eficazes do que as orientações oficiais do 
sector retalhista, questão que releva em larga medida da subsidiariedade.

Alteração 144
Herbert Reul

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Regulamento (CE) N.º 1228/2003
Artigo 8 – n.º 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Elementos pormenorizados das regras 
de comércio de electricidade;

Suprimido

Or. de

Justificação

A importância das competências que o procedimento de comitologia poderia atribuir à 
Comissão é desproporcionada. Em particular, em domínios em que a Comissão se aventura 
em terreno desconhecido – como, por exemplo, no comércio grossista de electricidade –, 
convém definir melhor os poderes nela delegados em matéria de conteúdo, finalidade e 
alcance.

Em conformidade com as orientações sobre gestão da escassez de potência em vigor 
aprovadas com base no presente artigo, a partir de 1 de Janeiro de 2008 deverá instaurar-se 
o comércio transfronteiriço intradiário.

Alteração 145
Paul Rübig

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Regulamento (CE) N.º 1228/2003
Artigo 8 – n.º 3 – alínea e)
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Texto da Comissão Alteração

e) Elementos pormenorizados das regras 
de comércio de electricidade;

Suprimido

Or. de

Justificação

Convém suprimir a aprovação de "orientações" ou "códigos".

Alteração 146
Herbert Reul

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Regulamento (CE) N.º 1228/2003
Artigo 8 – n.º 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Elementos pormenorizados das regras 
aplicáveis à equilibração e à energia de 
reserva, com vista a uma maior integração 
dos mercados da equilibração e da energia 
de reserva;

Elementos pormenorizados das regras 
aplicáveis à equilibração e à energia de 
reserva — sem prejuízo do 
estabelecimento prioritário do comércio 
transfronteiriço intradiário—, com vista a 
uma maior integração dos mercados da 
equilibração e da energia de reserva;

Or. de

Justificação

A importância das competências que o procedimento de comitologia poderia atribuir à 
Comissão é desproporcionada. Em particular, em domínios em que a Comissão se aventura 
em terreno desconhecido – como, por exemplo, no comércio grossista de electricidade –, 
convém definir melhor os poderes nela delegados em matéria de conteúdo, finalidade e 
alcance.

Em conformidade com as orientações sobre gestão de congestionamentos em vigor aprovadas 
com base no presente artigo, a partir de 1 de Janeiro de 2008 deverá instaurar-se o comércio 
transfronteiriço intradiário.
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Alteração 147
Paul Rübig

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Regulamento (CE) N.º 1228/2003
Artigo 8 – n.º 3 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Elementos pormenorizados das regras 
de incentivo ao investimento, incluindo 
sinais de localização;

Suprimido

Or. de

Justificação

A autorização dos chamados "sinais de localização" já está contida no nº 2 do artigo 8º. Não 
é necessário prever mais disposições para a aprovação de orientações.

Alteração 148
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Regulamento (CE) N.º 1228/2003
Artigo 8 – n.º 3 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Elementos pormenorizados sobre os 
tópicos enunciados no n.º 3 do artigo 2.º-
C.

Suprimido

Or. de

Justificação

A autorização para adoptar orientações relativas aos domínios visados no n.º 3 do artigo 2.º-
C está consagrada no n.º 3 do artigo 2.º-E. Dado que as restantes orientações mencionadas 
no n.º 1 do artigo 8.º apenas podem ser alteradas, mas não adoptadas, pela Comissão, há que 
suprimir a enumeração sistemática no artigo 8.º.
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Alteração 149
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 1228/2003 
Artigo 8 – n.º 3 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Elementos pormenorizados sobre os 
tópicos enunciados no n.º 3 do artigo 2.º-
C.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os tópicos enunciados no n.° 3 do artigo 2.°-C não deveriam figurar nas orientações 
descritas no artigo 8.°.

Alteração 150
Umberto Guidoni

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 1228/2003 
Artigo 8 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Quando adequado e após uma 
proposta da Agência nos termos do n.° 1 
do artigo 2.°-E, a Comissão pode adoptar 
orientações estratégicas nos domínios 
referidos nos n.°s 3 e 5 do artigo 2.°-C, 
com base nas quais a Rede Europeia dos 
Operadores das Redes de Transporte de 
Electricidade elaborará os projectos de 
códigos técnicos pormenorizados referidos 
no n.° 3 do artigo 2.°-C e o projecto de 
plano decenal de investimento referido no 
n.° 5 do artigo 2.°-C.
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Or. en

Justificação

Em sintonia com o procedimento referido no artigo 2.°-E, o artigo 8.° deveria igualmente 
evocar a possibilidade adoptar “orientações estratégicas” de acordo com o procedimento 
descrito para as outras orientações previstas no regulamento. Por conseguinte, é conveniente 
aditar um n.° 3-A ao presente artigo. A lista actual das orientações constantes desse artigo 
deve ser examinada em função dos 11 domínios.

Alteração 151
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 1228/2003 
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão pode adoptar orientações 
sobre as questões enunciadas nos n.os 1 a 
3. Pode alterar as orientações referidas no 
n.º 4, em conformidade com os princípios 
estabelecidos nos artigos 5.º e 6.º, 
nomeadamente para incluir orientações 
circunstanciadas sobre todos os métodos 
de atribuição de capacidade aplicados na 
prática e assegurar que os mecanismos de 
gestão de congestionamentos evoluam de 
uma forma compatível com os objectivos 
do mercado interno. Consoante os casos, 
aquando dessas alterações, serão 
estabelecidas regras comuns sobre 
normas mínimas de segurança e de 
funcionamento para a utilização e a 
exploração da rede, conforme prevê o 
n.º 2 do artigo 5.º.

5. A Agência adoptará orientações em 
conformidade com o disposto no artigo 
2.°-D-A.

Estas medidas, que têm por objectivo 
alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento, nomeadamente 
complementando-o, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo, referido no 
n.º 2 do artigo 13.º.
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Aquando da adopção ou alteração de 
orientações, a Comissão deve assegurar-
se de que estas prevejam o nível mínimo 
de harmonização exigível para alcançar 
os objectivos do presente regulamento e 
de que não vão além do necessário para 
esse fim.
Aquando da adopção ou alteração de 
orientações, a Comissão deve indicar as 
medidas que tomou relativamente à 
conformidade das normas vigentes nos 
países terceiros que fazem parte da rede 
europeia de electricidade com as 
orientações em questão.
Aquando da adopção de tais orientações 
pela primeira vez, a Comissão assegurar-
se-á de que elas abranjam num único 
projecto de medida pelo menos os 
assuntos referidos no n.º 1, alíneas a) e d), 
e no n.º 2.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa garantir a coerência com a lógica segundo a qual compete à Agência 
elaborar e, na sequência de amplas consultas, adoptar essas orientações.

Alteração 152
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Regulamento (CE) N.º 1228/2003
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão pode adoptar orientações 
sobre as questões enunciadas nos n.os 1 a 3. 
Pode alterar as orientações referidas no 
n.º 4, em conformidade com os princípios 
estabelecidos nos artigos 5.º e 6.º, 
nomeadamente para incluir orientações 
circunstanciadas sobre todos os métodos de 

A Comissão pode alterar orientações sobre 
as questões enunciadas nos n.os 1 a 3. Pode 
alterar as orientações referidas no n.º 4, em 
conformidade com os princípios 
estabelecidos nos artigos 5.º e 6.º, 
nomeadamente para incluir orientações 
circunstanciadas sobre todos os métodos de 
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atribuição de capacidade aplicados na 
prática e assegurar que os mecanismos de 
gestão de congestionamentos evoluam de 
uma forma compatível com os objectivos 
do mercado interno. Consoante os casos, 
aquando dessas alterações, serão 
estabelecidas regras comuns sobre normas 
mínimas de segurança e de funcionamento 
para a utilização e a exploração da rede, 
conforme prevê o n.º 2 do artigo 5.º.

atribuição de capacidade aplicados na 
prática e assegurar que os mecanismos de 
gestão de congestionamentos evoluam de 
uma forma compatível com os objectivos 
do mercado interno. Consoante os casos, 
aquando dessas alterações, serão
estabelecidas regras comuns sobre normas 
mínimas de segurança e de funcionamento 
para a utilização e a exploração da rede, 
conforme prevê o n.º 2 do artigo 5.º.

Estas medidas, que têm por objectivo 
alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento, nomeadamente 
complementando-o, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo, referido no 
n.º 2 do artigo 13.º.

As medidas que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, completando-o, são alteradas
pelo procedimento de regulamentação com 
controlo a que se refere o n.º 2 do artigo 
13.º.

Aquando da adopção ou alteração de 
orientações, a Comissão deve assegurar-se 
de que estas prevejam o nível mínimo de 
harmonização exigível para alcançar os 
objectivos do presente regulamento e de 
que não vão além do necessário para esse 
fim.

Aquando da alteração de orientações, a 
Comissão deve assegurar-se de que estas 
prevejam o nível mínimo de harmonização 
exigível para alcançar os objectivos do 
presente regulamento e de que não vão 
além do necessário para esse fim.

Aquando da adopção ou alteração de 
orientações, a Comissão deve indicar as 
medidas que tomou relativamente à 
conformidade das normas vigentes nos 
países terceiros que fazem parte da rede 
europeia de electricidade com as 
orientações em questão.

Aquando da alteração de orientações, a 
Comissão deve indicar as medidas que 
tomou relativamente à conformidade das 
normas vigentes nos países terceiros que 
fazem parte da rede europeia de 
electricidade com as orientações em 
questão.

Aquando da adopção de tais orientações 
pela primeira vez, a Comissão assegurar-
se-á de que elas abranjam num único 
projecto de medida pelo menos os 
assuntos referidos no n.º 1, alíneas a) e d), 
e no n.º 2.

Or. de

Justificação

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

Alteração 153
Nikolaos Vakalis

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 8-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1228/2003 
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(8-A) O n.° 1 do artigo 12.° passa a ter a 
seguinte redacção:
1. Sem prejuízo do disposto no n.° 2, os 
Estados-Membros devem assegurar que 
as entidades reguladoras nacionais 
tenham competência para garantir o 
respeito do presente regulamento 
conferindo-lhes, ou a outras entidades, a 
competência jurídica para emitir 
certificados de conformidade e impor 
sanções eficazes, dissuasivas e 
proporcionadas. Os Estados-Membros 
devem notificar essas disposições à 
Comissão até 1 de Janeiro de 2010 e 
comunicar qualquer alteração posterior 
das mesmas no mais breve prazo 
possível.

Or. en

(Alteração da redacção do n.° 1 do artigo 12.° do Regulamento (CE) 1228/2003)

Justificação

Segundo o Conselho das Entidades Europeias Reguladoras da Energia (CEER), o estado 
actual da aplicação do Regulamento (CE) n.° 1228/2003 apresenta deficiências devido à não 
imposição de sanções eficazes por parte dos Estados-Membros. As entidades reguladoras 
devem utilizar eficazmente as suas competências de execução a fim de sancionar o não 
cumprimento dos requisitos do regulamento.
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Alteração 154
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 8-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1228/2003 
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(8-A) O n.° 1 do artigo 12.° passa a ter a 
seguinte redacção:
1. Sem prejuízo do disposto no n.° 2, os 
Estados-Membros devem assegurar que 
as entidades reguladoras nacionais 
tenham competência para garantir o 
respeito do presente regulamento 
conferindo-lhes, ou a outras entidades, a 
competência jurídica para emitir 
certificados de conformidade e impor 
sanções eficazes, dissuasivas e 
proporcionadas. Os Estados-Membros 
devem notificar essas disposições à 
Comissão até 1 de Janeiro de 2010 e 
comunicar qualquer alteração posterior 
das mesmas no mais breve prazo 
possível.

Or. en

(Alteração da redacção do n.° 1 do artigo 12.° do Regulamento (CE) 1228/2003)

Justificação

O estado actual da aplicação do Regulamento (CE) n.° 1228/2003 apresenta deficiências 
devido à não imposição de sanções eficazes por parte dos Estados-Membros. O Fórum de 
Florença exprimiu a sua profunda preocupação quanto à utilização limitada, por parte das 
entidades reguladoras, das suas competências para sancionar o não cumprimento dos 
requisitos do regulamento. Em caso de incumprimento, as negociações não deveriam ser 
possíveis e as entidades reguladoras deveriam estar habilitadas a fazer pleno uso das suas 
competências de execução.
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