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Alteração 38
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

Contudo, presentemente, não pode ser 
garantido a nenhuma empresa da 
Comunidade o direito de vender gás 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, 
porquanto o actual quadro jurídico é 
insuficiente.

Contudo, presentemente, não pode ser 
garantido a todas as empresas dos 
Estados-Membros o direito de vender gás 
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, 
porquanto o actual quadro jurídico é 
insuficiente.

Or. en

Justificação

O texto proposto pela Comissão leva a crer que os problemas de concorrência a que se refere 
a Comissão existem em todos os Estados-Membros da UE.

Alteração 39
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Segundo dados estatísticos 
recentemente publicados, em 2005, 57,7% 
do gás utilizado na UE-27 era importado.  
Ainda que a produção de gás na UE-27 
tenha permanecido relativamente 
constante no período 1995-2005, o 
consumo interno de gás natural 
aumentou 33%, sendo essa necessidade 
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coberta por um aumento de 77% da 
importação de gás natural. À parte a 
Dinamarca e os Países Baixos, que são os 
únicos países exportadores de gás natural, 
e o Reino Unido, a Roménia e a Polónia, 
que registam taxas de dependência de 
10%, 30% e 70%, respectivamente, os 
outros Estados-Membros têm uma taxa de 
dependência energética de 80% para o 
gás natural.

Or. ro

Justificação

Estes dados estatísticos são necessários para ilustrar a situação do mercado europeu do gás 
natural e a taxa de dependência dos Estados-Membros em relação à importação deste gás.

Alteração 40
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A comunicação da Comissão de 10 de 
Janeiro de 2007 intitulada "Uma política 
energética para a Europa" destacou a 
importância da plena realização do 
mercado interno do gás natural e da criação 
de igualdade de condições de concorrência 
para todas as empresas de gás natural 
estabelecidas na Comunidade. A 
comunicação relativa ao mercado interno 
da energia e o relatório final do inquérito 
sectorial de concorrência mostraram que 
as presentes regras e medidas não 
proporcionam o quadro necessário para 
alcançar o objectivo de um mercado 
interno em bom funcionamento.

(4) A comunicação da Comissão de 10 de 
Janeiro de 2007 intitulada "Uma política 
energética para a Europa" destacou a 
importância da plena realização do 
mercado interno do gás natural e da criação 
de igualdade de condições de concorrência 
para todas as empresas de gás natural 
estabelecidas na Comunidade. A 
comunicação relativa ao mercado interno 
da energia mostrou que as presentes regras 
e medidas não proporcionam o quadro 
necessário para alcançar o objectivo de um 
mercado interno em bom funcionamento. 
Por outro lado, o relatório final do 
inquérito sectorial de concorrência e a 
avaliação de impacto efectuada em apoio 
do terceiro pacote legislativo sobre o 
mercado interno da energia não foram 
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convincentes a ponto de permitir 
determinar qual o melhor (ou único) 
modo de melhorar o funcionamento do 
mercado.

Or. fr

Justificação

A avaliação de impacto foi fortemente criticada aquando da sua apresentação à Comissão 
ITRE, em particular devido às relações estatísticas altamente controversas e às quantidades 
de dados incompletos e sem referências que nela figuravam. Apresentou uma observação 
parcial do funcionamento real dos mercados de gás natural na Europa, que não permitiu a 
definição de um modo único de melhorar o funcionamento desses mercados.

Alteração 41
Eluned Morgan

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Em muitos Estados-Membros, os 
mercados são dominados pelos grandes 
operadores. As entidades reguladoras 
nacionais devem estar habilitadas a 
identificar a dominância do mercado por 
parte de uma empresa de gás e apresentar 
um plano a médio prazo para limitar a 
20% a quota de mercado em qualquer 
mercado relevante. O mercado relevante 
deve ser definido pela Comissão, que deve 
ter em conta qualquer alteração do 
âmbito geográfico do mercado.

Or. en

Justificação

Isto permitirá abrir os mercados nos Estados-Membros, em particular aqueles dominados 
pelos grandes operadores, e garantir um acesso equitativo a outros operadores. Esta 
disposição permitirá às empresas expandirem-se, pois à medida que os mercados se tornam 
mais integrados, a dimensão geográfica do mercado aumenta.
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Alteração 42
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Em muitos Estados-Membros, os 
mercados são dominados pelos grandes 
operadores. As entidades reguladoras 
nacionais devem estar habilitadas a 
identificar a dominância do mercado por 
parte das empresas de gás e impor as 
medidas necessárias para garantir que 
nenhuma empresa detém mais de 30%, 
que as três maiores empresas não detêm 
mais de 50% e que as cinco maiores 
empresas não detêm mais de 66,7% da 
quota de mercado relevante. O mercado 
relevante deve ser definido pela Comissão, 
que deve ter em conta qualquer alteração 
do âmbito geográfico do mercado.

Or. en

Justificação

 A fim de evitar manipulações do mercado nos preços "pool" nos mercados relevantes, não é 
só a parte da maior empresa que é importante, mas também uma certa desconcentração no 
resto do mercado; a concentração de mercado é analisada pelas autoridades para a 
concorrência em termos de taxas de concentração 1, 3 e 5 (CR1, CR3 e CR5).

Alteração 43
Šarūnas Birutis

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Em muitos Estados-Membros, os 
mercados são dominados pelos grandes 
operadores. As entidades reguladoras 
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nacionais devem estar habilitadas a 
identificar a dominância do mercado por 
parte de uma empresa de gás e apresentar 
um plano a médio prazo para limitar a 
40% a quota de mercado em qualquer 
mercado relevante, à luz dos critérios da 
Comissão para a avaliação de um poder 
de mercado substancial. O mercado 
relevante deve ser definido pela Comissão, 
que deve ter em conta qualquer alteração 
do âmbito geográfico do mercado.

Or. en

Justificação

Isto permitirá abrir os mercados nos Estados-Membros, em particular aqueles dominados 
pelos grandes operadores, e garantir um acesso equitativo a outros operadores. Esta 
disposição permitirá às empresas expandirem-se, pois à medida que os mercados se tornam 
mais integrados, a dimensão geográfica do mercado aumenta.

Alteração 44
Giles Chichester

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Em muitos Estados-Membros, os 
mercados são dominados pelos grandes 
operadores. As entidades reguladoras 
nacionais devem estar habilitadas a 
identificar a dominância do mercado por 
parte de uma empresa de gás e apresentar 
um plano a médio prazo para limitar a 
50% a quota de mercado em qualquer 
mercado relevante, mesmo para além dos 
critérios da Comissão para a avaliação de 
um poder de mercado substancial. O 
mercado relevante deve ser definido pela 
Comissão, que deve ter em conta qualquer 
alteração do âmbito geográfico do 
mercado.
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Or. en

Justificação

Isto permitirá abrir os mercados nos Estados-Membros, em particular aqueles dominados 
pelos grandes operadores, e garantir um acesso equitativo a outros operadores. Esta 
disposição permitirá às empresas expandirem-se, pois à medida que os mercados se tornam 
mais integrados, a dimensão geográfica do mercado aumenta.

Alteração 45
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Sem a separação efectiva entre as redes 
e as actividades de produção e de 
fornecimento, há um risco inerente de 
discriminação, não só na exploração da 
rede, mas também no incentivo às 
empresas verticalmente integradas para 
investirem adequadamente nas suas redes.

(5) Sem a separação efectiva entre as redes 
e as actividades de produção e de 
fornecimento, há um risco inerente de 
discriminação, não só na exploração da 
rede, mas também no incentivo às 
empresas para investirem adequadamente 
nas suas redes. O principal incentivo para 
o investimento reside na remuneração 
auferida pelo operador. A fixação da 
remuneração a um nível baixo pela 
entidade reguladora nacional poderá 
acarretar uma diminuição dos 
investimentos.  Em contrapartida, se a 
remuneração for fixada a um nível justo e 
proporcionado, de molde a garantir que 
as receitas cobrem os custos e amortizam 
os investimentos, gerará automaticamente 
um aumento dos investimentos, quer o 
operador da rede de transporte faça parte 
de um grupo integrado quer não. Assim, o 
principal factor determinante dos 
investimentos reside na regulação dos 
preços e no papel e nos poderes das 
entidades reguladoras nacionais, que 
devem ser reforçados, para que o mercado 
interno seja concluído em benefício do 
consumidor.
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Or. fr

Justificação

A estrutura accionista das empresas não é um factor determinante para o investimento, que 
se baseia nas probabilidades de amortização e de retorno sobre o investimento. A separação 
da propriedade não resolve o problema colocado pelos monopólios, que é o risco de que a 
situação seja explorada para maximizar o rendimento do monopólio. Este risco existe 
independentemente da estrutura accionista, trate-se ou não de uma empresa verticalmente 
integrada. 

Alteração 46
Erika Mann

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Sem a separação efectiva entre as redes 
e as actividades de produção e de 
fornecimento, há um risco inerente de 
discriminação, não só na exploração da 
rede, mas também no incentivo às 
empresas verticalmente integradas para 
investirem adequadamente nas suas redes.

(5) Sem a separação efectiva entre as redes 
e as actividades de produção e de 
fornecimento, há um risco de 
discriminação, não só na exploração da 
rede, mas também no incentivo às 
empresas verticalmente integradas para 
investirem adequadamente nas suas redes.

Or. en

Alteração 47
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) As regras vigentes em matéria de 
separação jurídica e funcional não levaram 
à dissociação efectiva dos operadores das 
redes de transporte. Na sua sessão de 8 e 9 
de Março de 2007, em Bruxelas, o 
Conselho Europeu convidou a Comissão a 
elaborar propostas legislativas para uma 
separação efectiva entre actividades de 
produção e aprovisionamento, por um lado, 

(6) As regras vigentes em matéria de 
separação jurídica e funcional ainda não 
levaram à dissociação efectiva dos 
operadores das redes de transporte em cada 
Estado-Membro, em parte devido a uma 
não aplicação da legislação europeia em 
vigor. Na sua sessão de 8 e 9 de Março de 
2007, em Bruxelas, o Conselho Europeu 
convidou a Comissão a elaborar propostas 
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e actividades de rede, por outro. legislativas para uma separação efectiva 
entre actividades de produção e 
aprovisionamento, por um lado, e 
actividades de rede, por outro.

Or. en

Justificação

É oportuno referir que uma das causas do deficiente funcionamento dos mercados da energia 
europeus é a insuficiente aplicação da legislação em vigor, facto que foi salientado nos 
pontos 151 a 153 e 478 do relatório sobre o inquérito sectorial de 10 de Janeiro de 2007. 

Alteração 48
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) A avaliação de impacto apresentada 
não conseguiu demonstrar a existência de 
uma relação causal no sector da energia 
entre a discriminação no acesso e a 
estrutura accionista, entre o volume do 
investimento e a estrutura accionista ou 
entre a política tarifária e a estrutura 
accionista. Os dados empíricos disponíveis 
sugerem sobretudo a existência de uma 
relação causal entre todos estes pontos e 
uma regulação eficaz.

Or. de

Justificação

As propostas em apreço assentam numa base empírica constituída pelos dados da avaliação 
de impacto apresentada. Mesmo após um exame aturado do conteúdo da avaliação de 
impacto e do seu contexto, permanece a dúvida quanto à capacidade das medidas propostas 
para atingir os seus objectivos.
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Alteração 49
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7 

Texto da Comissão Alteração

(7) A dissociação efectiva só poderá ser 
assegurada mediante a supressão do 
incentivo inerente que se apresenta às 
empresas verticalmente integradas para 
discriminarem os concorrentes no acesso às 
redes e no investimento. A separação da 
propriedade, que implica a nomeação do 
proprietário da rede como operador da rede 
e a sua independência em relação a 
quaisquer interesses de fornecimento e de 
produção, é claramente a forma mais 
eficaz e estável de resolver o inerente 
conflito de interesses e garantir a segurança 
do abastecimento. Por este motivo, o 
Parlamento Europeu, na sua resolução 
sobre as perspectivas do mercado interno 
do gás e da electricidade, adoptada em 10 
de Julho de 2007, considerou que a 
separação da propriedade a nível do 
transporte constitui o meio mais eficaz de 
promover o investimento nas infra-
estruturas de forma não discriminatória, 
um acesso equitativo à rede por parte dos 
novos operadores, bem como a 
transparência do mercado. Os Estados-
Membros devem, pois, assegurar que a 
mesma pessoa não seja autorizada a 
exercer controlo, inclusive através de 
direitos de bloqueio de accionista 
minoritário em decisões de importância 
estratégica, como os investimentos, sobre 
uma empresa de produção ou de 
fornecimento, ao mesmo tempo que detém 
interesses ou exerce direitos sobre um 
operador de rede de transporte ou uma 
rede de transporte. Reciprocamente, o 
controlo sobre um operador de rede de 
transporte deve vedar a possibilidade de 
detenção de interesses ou de exercício de 
direitos sobre uma empresa de 

(7) A dissociação efectiva só poderá ser 
assegurada mediante a supressão do 
incentivo inerente que se apresenta às 
empresas verticalmente integradas para 
discriminarem os concorrentes no acesso às 
redes e no investimento. A separação da 
propriedade, que implica a nomeação do 
proprietário da rede como operador da rede 
e a sua independência em relação a 
quaisquer interesses de fornecimento e de 
produção, é considerada pela Comissão 
como uma forma eficaz e estável de 
resolver o inerente conflito de interesses e 
garantir a segurança do abastecimento. O 
Parlamento Europeu, na sua resolução 
sobre as perspectivas do mercado interno 
do gás e da electricidade, adoptada em 10 
de Julho de 2007, considerou que a 
separação da propriedade a nível do 
transporte constitui um meio eficaz de 
promover o investimento nas infra-
estruturas de forma não discriminatória, 
um acesso equitativo à rede por parte dos 
novos operadores, bem como a 
transparência do mercado. A Comunidade 
não tem poderes para efectuar 
expropriações de empresas e modos de 
produção e está vinculada ao direito 
fundamental de propriedade, mas os 
Estados-Membros devem, contudo, poder 
aplicar outros mecanismos menos 
intrusivos e onerosos para resolver 
conflitos de interesses e garantir o 
investimento. Além disso, só estas 
alternativas estão aptas a garantir a 
igualdade de tratamento das empresas 
públicas e privadas, um dos princípios de 
base da legislação comunitária.
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fornecimento.

Or. en

Justificação

Embora a separação da propriedade possa ser considerada uma forma eficaz de resolver 
conflitos de interesses nas empresas integradas, ainda nenhum defensor da separação da 
propriedade conseguiu demonstrar que os problemas de concorrência que se fazem sentir nos 
mercados da energia europeus podem ser resolvidos recorrendo unicamente à separação da 
propriedade dos operadores das redes de transporte.

Alteração 50
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7 

Texto da Comissão Alteração

(7) A dissociação efectiva só poderá ser 
assegurada mediante a supressão do 
incentivo inerente que se apresenta às 
empresas verticalmente integradas para 
discriminarem os concorrentes no acesso às 
redes e no investimento. A separação da 
propriedade, que implica a nomeação do 
proprietário da rede como operador da rede 
e a sua independência em relação a 
quaisquer interesses de fornecimento e de 
produção, é claramente a forma mais 
eficaz e estável de resolver o inerente 
conflito de interesses e garantir a 
segurança do abastecimento. Por este 
motivo, o Parlamento Europeu, na sua 
resolução sobre as perspectivas do mercado 
interno do gás e da electricidade, adoptada 
em 10 de Julho de 2007, considerou que a
separação da propriedade a nível do 
transporte constitui o meio mais eficaz de 
promover o investimento nas infra-
estruturas de forma não discriminatória, 
um acesso equitativo à rede por parte dos 
novos operadores, bem como a 

(7) A dissociação efectiva poderá ser 
assegurada mediante a supressão do 
incentivo inerente que se apresenta às 
empresas verticalmente integradas para 
discriminarem os concorrentes no acesso às 
redes e no investimento. A separação da 
propriedade, que implica a nomeação do 
proprietário da rede como operador da rede 
e a sua independência em relação a 
quaisquer interesses de fornecimento e de 
produção, é uma forma de resolver o 
inerente conflito de interesses.  Além disso,
o Parlamento Europeu, na sua resolução 
sobre as perspectivas do mercado interno 
do gás e da electricidade, adoptada em 10 
de Julho de 2007, considerou que a 
aplicação de medidas de separação 
adicionais ao sector do gás não é simples, 
e exigiu o desenvolvimento de soluções 
específicas para permitir a realização do 
mercado interno do gás, tendo em conta 
as diferenças entre os mercados a 
montante e a jusante.
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transparência do mercado. Os Estados-
Membros devem, pois, assegurar que a 
mesma pessoa não seja autorizada a 
exercer controlo, inclusive através de 
direitos de bloqueio de accionista 
minoritário em decisões de importância 
estratégica, como os investimentos, sobre 
uma empresa de produção ou de 
fornecimento, ao mesmo tempo que detém 
interesses ou exerce direitos sobre um 
operador de rede de transporte ou uma 
rede de transporte. Reciprocamente, o 
controlo sobre um operador de rede de 
transporte deve vedar a possibilidade de 
detenção de interesses ou de exercício de 
direitos sobre uma empresa de 
fornecimento.

Or. fr

Justificação

A separação da propriedade é uma das soluções propostas pela Comissão para resolver os 
conflitos de interesses inerentes às empresas verticalmente integradas. Não é a única forma 
de alcançar este objectivo, pelo que deve permanecer uma opção entre as várias 
apresentadas na directiva. Não há qualquer prova convincente de que a separação da 
propriedade garante a segurança do abastecimento. Nenhuma avaliação de impacto idónea 
apresentou provas neste sentido.

Alteração 51
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) O sistema a aplicar deve eliminar 
quaisquer conflitos de interesses entre os 
produtores e os operadores das redes de 
transporte, e não deve impor às entidades 
reguladoras nacionais um regime 
regulamentar pesado e oneroso cuja 
aplicação seja difícil e dispendiosa.
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Or. en

Justificação

O sistema a adoptar deve ser simples e eficaz.

Alteração 52
Hannes Swoboda

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) O sistema a aplicar deve eliminar 
quaisquer conflitos de interesses entre os 
produtores e os operadores das redes de 
transporte, a fim de criar incentivos aos 
necessários investimentos e garantir o 
acesso de novos produtores num quadro 
regulamentar transparente e eficaz.

Or. en

Justificação

Para garantir o investimento necessário é necessário que não haja conflito de interesses 
entre os produtores de energia e os operadores de redes de transporte.

Alteração 53
Britta Thomsen

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) O sistema a aplicar deve eliminar 
quaisquer conflitos de interesses entre os 
produtores e os operadores das redes de 
transporte, e não deve impor às entidades 
reguladoras nacionais um regime 
regulamentar pesado e oneroso cuja 
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aplicação seja difícil e dispendiosa.

Or. en

Justificação

O sistema a adoptar deve ser simples e eficaz.

Alteração 54
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) O sistema a aplicar deve eliminar 
quaisquer conflitos de interesses entre os 
produtores e os operadores das redes de 
transporte, e não deve impor às entidades 
reguladoras nacionais um regime 
regulamentar pesado e oneroso cuja 
aplicação seja difícil e dispendiosa.

Or. en

Justificação

O sistema a adoptar deve ser simples e eficaz.

Alteração 55
Erika Mann

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

  (7-A) As importações de gás para a União 
provêem predominantemente, e cada vez 
mais, de países não europeus; a 
regulamentação europeia tem de ter em 
conta a integração específica do sector do 
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gás no mercado mundial, nomeadamente 
as diferenças a nível dos mercados a 
montante e a jusante. 

Or. de

Justificação

Tanto o Parlamento Europeu como o Conselho Europeu chamaram a atenção para a 
necessidade de se terem suficientemente em conta as diferenças entre os sectores do gás e da 
electricidade.

Alteração 56
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-B) O Parlamento Europeu, na sua 
resolução sobre as perspectivas do 
mercado interno do gás e da electricidade, 
adoptada em 10 de Julho de 2007, 
reconhece que "a aplicação de mais 
medidas de separação no sector do gás 
não é simples", pelo que insta "à 
aplicação de soluções específicas para que 
este sector possa concluir a realização do 
mercado interno do gás, tendo em 
consideração as diferenças entre os 
mercados a montante e a jusante". O 
Conselho Europeu, na sua reunião de 8 e 
9 de Março de 2007, em Bruxelas, 
também instou a Comissão a ter em conta
as diferenças entre o gás e a electricidade. 
As diferenças devem-se essencialmente ao 
facto de o gás ser importado para a União 
predominantemente, e cada vez mais, de 
países não europeus, enquanto que a 
electricidade é produzida na Europa.

Or. de
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Justificação

Tanto o Parlamento Europeu como o Conselho Europeu chamaram a atenção para a 
necessidade de se terem suficientemente em conta as diferenças entre os sectores do gás e da 
electricidade.

Alteração 57
Erika Mann

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Como a separação da propriedade 
exige, em alguns casos, a reestruturação 
das empresas, deve ser concedido aos 
Estados-Membros um período suplementar 
para aplicarem as disposições pertinentes. 
Perante os elos verticais existentes nos 
sectores da electricidade e do gás, as 
disposições relativas à separação devem, 
ademais, aplicar-se a ambos os sectores.

(8) Como a separação da propriedade 
exige, em alguns casos, a reestruturação 
das empresas, deve ser concedido aos 
Estados-Membros um período suplementar 
para aplicarem as disposições pertinentes. 

Or. en

Alteração 58
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Como a separação da propriedade 
exige, em alguns casos, a reestruturação 
das empresas, deve ser concedido aos 
Estados-Membros um período suplementar 
para aplicarem as disposições pertinentes. 
Perante os elos verticais existentes nos 
sectores da electricidade e do gás, as 
disposições relativas à separação devem, 
ademais, aplicar-se a ambos os sectores.

(8) Como a separação da propriedade 
exige, em alguns casos, a reestruturação 
das empresas, deve ser concedido aos 
Estados-Membros um período suplementar 
para aplicarem as disposições pertinentes. 
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Or. de

Justificação

As regras relativas à separação da propriedade têm um impacto considerável na segurança 
do abastecimento na Europa. Por esta razão, não devem ser estabelecidas de antemão 
soluções específicas para cada sector.

Alteração 59
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Como a separação da propriedade 
exige, em alguns casos, a reestruturação 
das empresas, deve ser concedido aos 
Estados-Membros um período suplementar 
para aplicarem as disposições pertinentes. 
Perante os elos verticais existentes nos 
sectores da electricidade e do gás, as 
disposições relativas à separação devem, 
ademais, aplicar-se a ambos os sectores.

(8) Como a separação da propriedade 
exige, em alguns casos, a reestruturação 
das empresas, deve ser concedido aos 
Estados-Membros que decidirem 
implementar a separação da propriedade
um período suplementar para aplicarem as 
disposições pertinentes. Perante os elos 
verticais existentes nos sectores da 
electricidade e do gás, as disposições 
relativas à separação devem, ademais, 
aplicar-se a ambos os sectores.

Or. en

Justificação

A nova redacção toma em consideração o facto de a separação da propriedade ser apenas 
uma opção.
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Alteração 60
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 8-A (novo) 

Alteração

(8-A) Os Estados-Membros que o 
desejarem podem aplicar as disposições 
da presente directiva relativas à separação 
efectiva e eficaz das redes de transporte e 
dos operadores das redes de transporte. A 
separação é efectiva porque permite 
garantir a independência dos operadores 
de redes de transporte. É eficaz na medida 
em que propõe um quadro regulamentar 
mais adaptado para garantir uma 
concorrência leal, investimentos 
suficientes, o acesso dos novos produtores 
e a integração dos mercados do gás 
natural. Baseia-se num pilar de medidas 
organizacionais e de boa governação dos 
operadores das redes de transporte, bem 
como num pilar de medidas relativas aos 
investimentos, à ligação à rede de novas 
capacidades de produção e à integração 
dos mercados através da cooperação 
regional. Responde aos requisitos fixados 
pelo Conselho Europeu na sua reunião de 
8e 9 de Março de 2007, em Bruxelas.

Or. fr

Justificação

A separação efectiva e eficaz das redes de transporte e dos operadores das redes de 
transporte contribui para garantir a independência destes últimos através de medidas que 
são compatíveis com as constituições dos Estados-Membros, com o princípio de 
proporcionalidade e com a liberdade de circulação de capitais. Associada a medidas 
destinadas a incentivar os investimentos e a integração dos mercados, constitui uma resposta 
global que a directiva deve propor aos Estados-Membros.
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Alteração 61
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A instituição de operadores de rede 
independentes de interesses de 
fornecimento e produção deverá permitir 
às empresas verticalmente integradas 
manterem a propriedade de activos de 
rede, assegurando simultaneamente a 
separação efectiva de interesses, sob 
condição de o operador independente 
desempenhar todas as funções de um 
operador de rede e de serem instituídos 
mecanismos de regulamentação 
circunstanciada e de supervisão 
regulamentar exaustiva.

Suprimido

Or. en

Alteração 62
Anne Laperrouze

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A instituição de operadores de rede 
independentes de interesses de 
fornecimento e produção deverá permitir às 
empresas verticalmente integradas 
manterem a propriedade de activos de rede, 
assegurando simultaneamente a separação 
efectiva de interesses, sob condição de o 
operador independente desempenhar todas 
as funções de um operador de rede e de 
serem instituídos mecanismos de 
regulamentação circunstanciada e de 
supervisão regulamentar exaustiva.

(10) A instituição de operadores de rede 
independentes de interesses de 
fornecimento e produção deverá permitir às 
empresas verticalmente integradas 
manterem a propriedade de activos de rede, 
assegurando simultaneamente a separação 
efectiva de interesses, sob condição de o 
operador independente desempenhar todas 
as funções de um operador de rede, ou de 
ser aplicada uma separação eficaz e 
efectiva e de serem instituídos mecanismos 
de regulamentação circunstanciada e de 
supervisão regulamentar exaustiva.
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Or. en

Justificação

 É necessário introduzir uma alternativa para assegurar a independência dos operadores de 
rede de transporte no seio das empresas integradas.

Alteração 63
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A instituição de operadores de rede 
independentes de interesses de 
fornecimento e produção deverá permitir às 
empresas verticalmente integradas 
manterem a propriedade de activos de rede, 
assegurando simultaneamente a separação 
efectiva de interesses, sob condição de o 
operador independente desempenhar todas 
as funções de um operador de rede e de 
serem instituídos mecanismos de 
regulamentação circunstanciada e de 
supervisão regulamentar exaustiva.

(10) A instituição de operadores de rede 
independentes de interesses de 
fornecimento e produção deverá permitir às 
empresas verticalmente integradas 
manterem a propriedade de activos de rede, 
assegurando simultaneamente a separação 
efectiva de interesses, sob condição de o 
operador independente desempenhar todas 
as funções de um operador de rede, ou de 
ser aplicada uma separação eficaz e 
efectiva e de serem instituídos mecanismos 
de regulamentação circunstanciada e de 
supervisão regulamentar exaustiva.

Or. en

Justificação

Convém realçar nesta parte dos considerandos que deve ser facultada aos proprietários das 
redes de transporte que não estão separados da propriedade a escolha entre o operador de 
rede independente e o modelo da separação eficaz e efectiva.



PE404.542v02-00 22/109 AM\717626PT.doc

PT

Alteração 64
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A instituição de operadores de rede 
independentes de interesses de 
fornecimento e produção deverá permitir às 
empresas verticalmente integradas 
manterem a propriedade de activos de rede, 
assegurando simultaneamente a separação 
efectiva de interesses, sob condição de o 
operador independente desempenhar todas 
as funções de um operador de rede e de 
serem instituídos mecanismos de 
regulamentação circunstanciada e de 
supervisão regulamentar exaustiva.

(10) A instituição de operadores de rede 
independentes de interesses de 
fornecimento e produção deverá permitir às 
empresas verticalmente integradas 
manterem a propriedade de activos de rede, 
assegurando simultaneamente a separação 
efectiva de interesses, sob condição de o 
operador independente desempenhar todas 
as funções de um operador de rede, ou de 
ser aplicada uma separação eficaz e 
efectiva e de serem instituídos mecanismos 
de regulamentação circunstanciada e de 
supervisão regulamentar exaustiva.

Or. fr

Justificação

É possível garantir a independência dos operadores das redes de transporte mediante a 
aplicação da separação efectiva e eficaz introduzida no considerando 8-A (novo). Esta opção 
tem um valor equivalente ao da separação patrimonial das actividades e ao do modelo do 
operador de rede independente.

Alteração 65
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Em conformidade com as 
disposições relativas à separação e sob 
condição de a empresa detentora da rede 
desempenhar todas as funções de um 
operador de rede, de ser criada uma 
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regulamentação exaustiva e serem 
instituídos mecanismos globais de 
supervisão regulamentar, as empresas 
verticalmente integradas podem manter a 
propriedade dos activos de rede, 
assegurando simultaneamente a 
separação efectiva de interesses.

Or. en

Justificação

A presente alteração está relacionada com o novo n.º 1 do artigo 8.º.

Alteração 66
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Se a empresa proprietária de uma 
rede de transporte fizer parte de uma 
empresa verticalmente integrada, deve ser 
facultada aos Estados-Membros a escolha 
entre separar a propriedade ou, como 
derrogação, criar operadores de rede não 
dependentes de interesses de fornecimento 
e produção. A eficácia total da solução 
“operador independente” deve ser 
assegurada mediante regras adicionais 
específicas. A fim de salvaguardar na 
totalidade os interesses dos accionistas 
das empresas verticalmente integradas, os 
Estados-Membros devem poder escolher, 
para a separação da propriedade, quer a 
alienação directa quer o fraccionamento 
das acções da empresa integrada em 
acções da empresa de transporte e acções 
da empresa, que se mantém, de 
fornecimento e produção, desde que se 
cumpram os requisitos decorrentes da 
separação da propriedade.

Suprimido
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Or. en

Alteração 67
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Se a empresa proprietária de uma rede 
de transporte fizer parte de uma empresa 
verticalmente integrada, deve ser facultada 
aos Estados-Membros a escolha entre 
separar a propriedade ou, como 
derrogação, criar operadores de rede não 
dependentes de interesses de fornecimento 
e produção. A eficácia total da solução 
“operador independente” deve ser 
assegurada mediante regras adicionais 
específicas. A fim de salvaguardar na 
totalidade os interesses dos accionistas 
das empresas verticalmente integradas, os 
Estados-Membros devem poder escolher, 
para a separação da propriedade, quer a 
alienação directa quer o fraccionamento 
das acções da empresa integrada em 
acções da empresa de transporte e acções 
da empresa, que se mantém, de 
fornecimento e produção, desde que se 
cumpram os requisitos decorrentes da 
separação da propriedade.

(11) Se a empresa proprietária de uma rede 
de transporte fizer parte de uma empresa 
verticalmente integrada, deve ser facultada 
aos Estados-Membros a escolha entre três 
opções: a separação da propriedade, o 
estabelecimento de um operador de rede 
independente ou a separação efectiva e 
eficaz.

Or. en

Justificação

Deve ser facultada aos Estados-Membros a escolha entre três opções de separação da rede 
de transporte: a separação da propriedade, o modelo de operador de rede independente e a 
separação efectiva e eficaz. As três opções são igualmente adequadas para assegurar o 
acesso não-discriminatório à rede, resolver conflitos de interesses no seio da empresa 
integrada e fomentar o investimento na rede. 
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Alteração 68
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Se a empresa proprietária de uma rede 
de transporte fizer parte de uma empresa 
verticalmente integrada, deve ser facultada 
aos Estados-Membros a escolha entre 
separar a propriedade ou, como 
derrogação, criar operadores de rede não 
dependentes de interesses de fornecimento 
e produção. A eficácia total da solução 
“operador independente” deve ser 
assegurada mediante regras adicionais 
específicas. A fim de salvaguardar na 
totalidade os interesses dos accionistas 
das empresas verticalmente integradas, os 
Estados-Membros devem poder escolher, 
para a separação da propriedade, quer a 
alienação directa quer o fraccionamento 
das acções da empresa integrada em 
acções da empresa de transporte e acções 
da empresa, que se mantém, de 
fornecimento e produção, desde que se 
cumpram os requisitos decorrentes da 
separação da propriedade.

(11) Se a empresa proprietária de uma rede 
de transporte fizer parte de uma empresa 
verticalmente integrada, deve ser facultada 
aos Estados-Membros a escolha entre 
várias opções.

Or. de

Alteração 69
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Se a empresa proprietária de uma rede 
de transporte fizer parte de uma empresa 
verticalmente integrada, deve ser facultada 
aos Estados-Membros a escolha entre 
separar a propriedade ou, como 

(11) Se a empresa proprietária de uma rede 
de transporte fizer parte de uma empresa 
verticalmente integrada, deve ser facultada 
aos Estados-Membros a escolha entre 
separar a propriedade, criar operadores de 
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derrogação, criar operadores de rede não 
dependentes de interesses de fornecimento 
e produção. A eficácia total da solução 
“operador independente” deve ser 
assegurada mediante regras adicionais 
específicas. A fim de salvaguardar na 
totalidade os interesses dos accionistas das 
empresas verticalmente integradas, os 
Estados-Membros devem poder escolher, 
para a separação da propriedade, quer a 
alienação directa quer o fraccionamento 
das acções da empresa integrada em acções 
da empresa de transporte e acções da 
empresa, que se mantém, de fornecimento 
e produção, desde que se cumpram os 
requisitos decorrentes da separação da 
propriedade.

rede não dependentes de interesses de 
fornecimento e produção ou lograr uma 
separação efectiva e eficaz que garanta a 
separação efectiva do operador da rede de 
transporte, sem infracção da propriedade 
e sem causar a venda da rede de 
transporte ou da produção de energia. A 
eficácia total da solução “operador 
independente” deve ser assegurada 
mediante regras adicionais específicas. A 
fim de salvaguardar na totalidade os 
interesses dos accionistas das empresas 
verticalmente integradas, os 
Estados-Membros devem poder escolher, 
para a separação da propriedade, quer a 
alienação directa quer o fraccionamento 
das acções da empresa integrada em acções 
da empresa de transporte e acções da 
empresa, que se mantém, de fornecimento 
e produção, desde que se cumpram os 
requisitos decorrentes da separação da 
propriedade.

Or. en

Justificação

A presente alteração introduz a separação efectiva e eficaz como terceira alternativa à 
separação da propriedade e aos operadores de rede independentes.

Alteração 70
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Se a empresa proprietária de uma rede 
de transporte fizer parte de uma empresa 
verticalmente integrada, deve ser facultada 
aos Estados-Membros a escolha entre 
separar a propriedade ou, como 
derrogação, criar operadores de rede não 

(11) Se a empresa proprietária de uma rede 
de transporte fizer parte de uma empresa 
verticalmente integrada, deve ser facultada 
aos Estados-Membros a escolha entre 
separar a propriedade, lograr a separação 
efectiva e eficaz das redes de transporte e 
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dependentes de interesses de fornecimento 
e produção. A eficácia total da solução 
“operador independente” deve ser 
assegurada mediante regras adicionais 
específicas. A fim de salvaguardar na 
totalidade os interesses dos accionistas das 
empresas verticalmente integradas, os 
Estados-Membros devem poder escolher, 
para a separação da propriedade, quer a 
alienação directa quer o fraccionamento 
das acções da empresa integrada em acções 
da empresa de transporte e acções da 
empresa, que se mantém, de fornecimento 
e produção, desde que se cumpram os 
requisitos decorrentes da separação da 
propriedade.

dos operadores de redes de transporte e
criar operadores de rede não dependentes 
de interesses de fornecimento e produção. 
A eficácia total da solução “operador 
independente” deve ser assegurada 
mediante regras adicionais específicas. A 
fim de salvaguardar na totalidade os 
interesses dos accionistas das empresas 
verticalmente integradas, os 
Estados-Membros devem poder escolher, 
para a separação da propriedade, quer a 
alienação directa quer o fraccionamento 
das acções da empresa integrada em acções 
da empresa de transporte e acções da 
empresa, que se mantém, de fornecimento 
e produção, desde que se cumpram os 
requisitos decorrentes da separação da 
propriedade.

Or. fr

Justificação

Para assegurar a independência dos operadores das redes de transporte, os 
Estados-Membros devem garantir que as empresas verticalmente integradas ajam em 
conformidade com as disposições sobre a separação da propriedade, a separação efectiva e 
eficaz ou os operadores de rede independentes. Estas três opções são igualmente válidas e 
figuram, a este respeito, na presente proposta de directiva.

Alteração 71
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Se a empresa proprietária de uma rede 
de transporte fizer parte de uma empresa 
verticalmente integrada, deve ser facultada 
aos Estados-Membros a escolha entre 
separar a propriedade ou, como 
derrogação, criar operadores de rede não 
dependentes de interesses de fornecimento 

(11) Se a empresa proprietária de uma rede 
de transporte fizer parte de uma empresa 
verticalmente integrada, deve ser facultada 
aos Estados-Membros a escolha entre 
separar a propriedade, criar operadores de 
rede não dependentes de interesses de 
fornecimento e produção e lograr a 
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e produção. A eficácia total da solução 
“operador independente” deve ser 
assegurada mediante regras adicionais 
específicas. A fim de salvaguardar na 
totalidade os interesses dos accionistas das 
empresas verticalmente integradas, os 
Estados-Membros devem poder escolher, 
para a separação da propriedade, quer a 
alienação directa quer o fraccionamento 
das acções da empresa integrada em acções 
da empresa de transporte e acções da 
empresa, que se mantém, de fornecimento 
e produção, desde que se cumpram os 
requisitos decorrentes da separação da 
propriedade.

separação legal efectiva e eficaz dos 
operadores de rede de transporte. A 
eficácia total da solução “operador 
independente” deve ser assegurada 
mediante regras adicionais específicas. A 
fim de salvaguardar na totalidade os 
interesses dos accionistas das empresas 
verticalmente integradas, os 
Estados-Membros devem poder escolher, 
para a separação da propriedade, quer a 
alienação directa quer o fraccionamento 
das acções da empresa integrada em acções 
da empresa de transporte e acções da 
empresa, que se mantém, de fornecimento 
e produção, desde que se cumpram os 
requisitos decorrentes da separação da 
propriedade.

Or. en

Justificação

O estabelecimento de operadores de rede independentes deverá constituir uma opção 
igualmente válida. A presente alteração está igualmente relacionada com o novo n.º 1 do 
artigo 8.º.

Alteração 72
Anne Laperrouze

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Se a empresa proprietária de uma rede 
de transporte fizer parte de uma empresa 
verticalmente integrada, deve ser facultada 
aos Estados-Membros a escolha entre 
separar a propriedade ou, como 
derrogação, criar operadores de rede não 
dependentes de interesses de fornecimento 
e produção. A eficácia total da solução 
“operador independente” deve ser 
assegurada mediante regras adicionais 
específicas. A fim de salvaguardar na 

(11) Se a empresa proprietária de uma rede 
de transporte fizer parte de uma empresa 
verticalmente integrada, deve ser facultada 
aos Estados-Membros a escolha entre 
separar a propriedade, lograr uma 
separação efectiva e eficaz ou, como 
derrogação, criar operadores de rede não 
dependentes de interesses de fornecimento 
e produção. A eficácia total da solução 
“operador independente” deve ser 
assegurada mediante regras adicionais 
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totalidade os interesses dos accionistas das 
empresas verticalmente integradas, os 
Estados-Membros devem poder escolher, 
para a separação da propriedade, quer a 
alienação directa quer o fraccionamento 
das acções da empresa integrada em acções 
da empresa de transporte e acções da 
empresa, que se mantém, de fornecimento 
e produção, desde que se cumpram os 
requisitos decorrentes da separação da 
propriedade.

específicas. A fim de salvaguardar na 
totalidade os interesses dos accionistas das 
empresas verticalmente integradas, os 
Estados-Membros devem poder escolher, 
para a separação da propriedade, quer a 
alienação directa quer o fraccionamento 
das acções da empresa integrada em acções 
da empresa de transporte e acções da 
empresa, que se mantém, de fornecimento 
e produção, desde que se cumpram os 
requisitos decorrentes da separação da 
propriedade.

Or. en

Justificação

Deve ser facultada aos Estados-Membros a escolha entre três opções de separação da rede 
de transporte:  a separação da propriedade, o modelo de operador de rede independente e a 
separação efectiva e eficaz.  

Alteração 73
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) fim de promover a concorrência no 
mercado interno do gás, os clientes não 
domésticos deverão poder escolher os seus 
fornecedores, bem como celebrar 
contratos com vários fornecedores para 
cobrir as suas necessidades de gás.  Os 
consumidores devem ser protegidos 
contra as cláusulas de exclusividade dos 
contratos que tenham por efeito excluir 
ofertas concorrentes e/ou 
complementares.

Or. en
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Justificação

A directiva deve permitir que os consumidores beneficiem de uma diminuição dos preços da 
energia e, por conseguinte, deve impedir que os fornecedores que ocupam uma posição 
dominante insiram cláusulas de exclusividade nos contratos com os clientes. As cláusulas de 
exclusividade impedem os clientes não domésticos de recorrer a diversos fornecedores, o que 
lhes permitiria reduzir substancialmente as suas facturas de energia. 

Alteração 74
Teresa Riera Madurell

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A concretização de uma separação 
efectiva deve respeitar o princípio da 
não-discriminação entre os sectores 
público e privado. Para o efeito, a mesma 
pessoa não deve ter a possibilidade de 
exercer qualquer influência, individual ou 
conjuntamente, na composição, na votação 
ou na decisão dos órgãos dos operadores 
das redes de transporte e, simultaneamente, 
das empresas de fornecimento. Desde que 
o Estado-Membro em questão possa 
demonstrar que este requisito é cumprido, 
dois organismos públicos distintos 
poderão controlar, por um lado, as 
actividades de produção e fornecimento e, 
por outro, as actividades de transporte.

(12) A concretização de uma separação 
efectiva deve respeitar o princípio da 
não-discriminação entre os sectores 
público e privado. Para o efeito, a mesma 
pessoa não deve ter a possibilidade de 
exercer qualquer influência, individual ou 
conjuntamente, na composição, na votação 
ou na decisão dos órgãos dos operadores 
das redes de transporte e, simultaneamente, 
das empresas de fornecimento. 

Or. en

Justificação

Todas as empresas do sector público estão subordinadas às autoridades nacionais, regionais 
ou locais através de uma linha hierárquica de tomada de decisões. As decisões estratégicas 
das empresas públicas de energia são geralmente importantes para a economia global do 
país sendo, por conseguinte, adoptadas a nível político. Não faz sentido atribuir a 
propriedade e a gestão a diferentes organismos da mesma administração pública. 



AM\717626PT.doc 31/109 PE404.542v02-00

PT

Alteração 75
Erika Mann

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A concretização de uma separação 
efectiva deve respeitar o princípio da 
não-discriminação entre os sectores 
público e privado. Para o efeito, a mesma 
pessoa não deve ter a possibilidade de 
exercer qualquer influência, individual ou 
conjuntamente, na composição, na votação 
ou na decisão dos órgãos dos operadores 
das redes de transporte e, simultaneamente, 
das empresas de fornecimento. Desde que 
o Estado-Membro em questão possa 
demonstrar que este requisito é cumprido, 
dois organismos públicos distintos 
poderão controlar, por um lado, as 
actividades de produção e fornecimento e, 
por outro, as actividades de transporte.

(12) A concretização de uma separação 
efectiva deve respeitar o princípio da 
não-discriminação entre os sectores 
público e privado. Para o efeito, a mesma 
pessoa não deve ter a possibilidade de 
exercer qualquer influência, individual ou 
conjuntamente, na composição, na votação 
ou na decisão dos órgãos dos operadores 
das redes de transporte e, simultaneamente, 
das empresas de fornecimento.

Or. en

Alteração 76
Norbert Glante

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A concretização de uma separação 
efectiva deve respeitar o princípio da 
não-discriminação entre os sectores 
público e privado. Para o efeito, a mesma 
pessoa não deve ter a possibilidade de 
exercer qualquer influência, individual ou 
conjuntamente, na composição, na votação 
ou na decisão dos órgãos dos operadores 
das redes de transporte e, simultaneamente, 
das empresas de fornecimento. Desde que 
o Estado-Membro em questão possa 

(12) A concretização de uma separação 
efectiva deve respeitar o princípio da 
não-discriminação entre os sectores 
público e privado. Para o efeito, a mesma 
pessoa não deve ter a possibilidade de 
exercer qualquer influência, individual ou 
conjuntamente, na composição, na votação 
ou na decisão dos órgãos dos operadores 
das redes de transporte e, simultaneamente, 
das empresas de fornecimento.
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demonstrar que este requisito é cumprido, 
dois organismos públicos distintos 
poderão controlar, por um lado, as 
actividades de produção e fornecimento e, 
por outro, as actividades de transporte.

Or. de

Justificação

A diferença de tratamento das empresas públicas e privadas seria discriminatória e 
injustificada.

Alteração 77
Paul Rübig, Angelika Niebler, Herbert Reul, Hannes Swoboda

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A concretização de uma separação 
efectiva deve respeitar o princípio da 
não-discriminação entre os sectores 
público e privado. Para o efeito, a mesma 
pessoa não deve ter a possibilidade de 
exercer qualquer influência, individual ou 
conjuntamente, na composição, na votação 
ou na decisão dos órgãos dos operadores 
das redes de transporte e, simultaneamente, 
das empresas de fornecimento. Desde que 
o Estado-Membro em questão possa 
demonstrar que este requisito é cumprido, 
dois organismos públicos distintos 
poderão controlar, por um lado, as 
actividades de produção e fornecimento e, 
por outro, as actividades de transporte.

(12) A concretização de uma separação 
efectiva deve respeitar o princípio da 
não-discriminação entre os sectores 
público e privado. Para o efeito, a mesma 
pessoa não deve ter a possibilidade de 
exercer qualquer influência, individual ou 
conjuntamente, na composição, na votação 
ou na decisão dos órgãos dos operadores 
das redes de transporte e, simultaneamente, 
das empresas de fornecimento.

Or. en

Justificação

A diferença de tratamento dos proprietários públicos e privados das redes de transporte seria 
discriminatória. Nos considerandos da proposta da Comissão faz-se a distinção 
respectivamente entre as redes públicas e privadas. 
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Alteração 78
Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A concretização de uma separação 
efectiva deve respeitar o princípio da 
não-discriminação entre os sectores 
público e privado. Para o efeito, a mesma 
pessoa não deve ter a possibilidade de 
exercer qualquer influência, individual ou 
conjuntamente, na composição, na votação 
ou na decisão dos órgãos dos operadores 
das redes de transporte e, simultaneamente, 
das empresas de fornecimento. Desde que 
o Estado-Membro em questão possa 
demonstrar que este requisito é cumprido, 
dois organismos públicos distintos poderão 
controlar, por um lado, as actividades de 
produção e fornecimento e, por outro, as 
actividades de transporte.

(12) A concretização de uma separação 
efectiva deve respeitar o princípio da 
não-discriminação entre os sectores 
público e privado. Para o efeito, a mesma 
pessoa não deve ter a possibilidade de 
exercer qualquer influência, individual ou 
conjuntamente, na composição, na votação 
ou na decisão dos órgãos dos operadores 
das redes de transporte e, simultaneamente, 
das empresas de fornecimento. Desde que 
o Estado-Membro em questão possa 
demonstrar que este requisito é cumprido, 
dois organismos públicos distintos poderão 
controlar, por um lado, as actividades de
produção e fornecimento e, por outro, as 
actividades de transporte. Nos casos em 
que a integração vertical é garantida por 
um Estado-Membro que detém o controlo 
sobre o operador da rede de transporte, 
bem como sobre as empresas que exerçam 
qualquer das actividades de produção ou 
fornecimento, os requisitos relativos à 
separação legal efectiva devem 
permanecer vinculativos para tais 
entidades.

Or. en

Alteração 79
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A separação total entre actividades de (13) A separação entre actividades de 
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transporte e actividades de fornecimento 
deve aplicar-se em toda a Comunidade, 
para que aos operadores das redes ou suas 
empresas afiliadas do espaço comunitário 
sejam vedadas actividades de fornecimento 
ou de produção em qualquer 
Estado-Membro. Esta disposição deve 
aplicar-se identicamente a empresas 
pertencentes ou não à UE. Para assegurar 
que as actividades de rede e de 
fornecimento na Comunidade se mantêm 
separadas, as entidades reguladoras 
devem ser autorizadas a recusar a 
certificação a operadores de rede de 
transporte que não cumpram as regras de 
separação. Com vista a uma aplicação 
coerente em toda a Comunidade e ao 
respeito das obrigações internacionais da 
Comunidade, a Comissão deve ter o 
direito de rever as decisões sobre 
certificação tomadas pelas entidades 
reguladoras.

transporte e actividades de fornecimento 
deve aplicar-se em toda a Comunidade, 
para que aos operadores das redes ou suas 
empresas afiliadas do espaço comunitário 
sejam vedadas actividades de fornecimento 
ou de produção em qualquer 
Estado-Membro. Esta disposição deve 
aplicar-se identicamente a empresas 
pertencentes ou não à UE.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão que visa estabelecer um procedimento de certificação para a 
separação da propriedade dos operadores de rede de transporte e dos operadores de rede 
independentes é demasiado onerosa e burocrática. A aplicação adequada das regras de 
separação pode igualmente ser garantida através do acompanhamento e da supervisão 
contínua dos operadores de rede de transporte por parte das autoridades reguladoras. 

Alteração 80
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A separação total entre actividades de 
transporte e actividades de fornecimento 
deve aplicar-se em toda a Comunidade, 
para que aos operadores das redes ou suas 

(13) A separação entre actividades de 
transporte e actividades de fornecimento 
deve aplicar-se em toda a Comunidade, 
para que aos operadores das redes ou suas 
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empresas afiliadas do espaço comunitário 
sejam vedadas actividades de fornecimento 
ou de produção em qualquer 
Estado-Membro. Esta disposição deve 
aplicar-se identicamente a empresas 
pertencentes ou não à UE. Para assegurar 
que as actividades de rede e de 
fornecimento na Comunidade se mantêm 
separadas, as entidades reguladoras 
devem ser autorizadas a recusar a 
certificação a operadores de rede de 
transporte que não cumpram as regras de 
separação. Com vista a uma aplicação 
coerente em toda a Comunidade e ao 
respeito das obrigações internacionais da 
Comunidade, a Comissão deve ter o direito 
de rever as decisões sobre certificação 
tomadas pelas entidades reguladoras.

empresas afiliadas do espaço comunitário 
sejam vedadas actividades de fornecimento 
ou de produção em qualquer 
Estado-Membro. Esta disposição deve 
aplicar-se identicamente a empresas 
pertencentes ou não à UE. Com vista a uma 
aplicação coerente em toda a Comunidade 
e ao respeito das obrigações internacionais 
da Comunidade, a Comissão deve ter o 
direito de rever as decisões sobre 
certificação tomadas pelas entidades 
reguladoras.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão que visa estabelecer um procedimento de certificação para a 
separação da propriedade dos operadores de rede de transporte e dos operadores de rede 
independentes é demasiado onerosa e burocrática. A aplicação adequada das regras de 
separação pode igualmente ser garantida através do acompanhamento e da supervisão 
contínua dos operadores de rede de transporte por parte das autoridades reguladoras.

Alteração 81
Eugenijus Maldeikis

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A separação total entre actividades de
transporte e actividades de fornecimento 
deve aplicar-se em toda a Comunidade, 
para que aos operadores das redes ou 
suas empresas afiliadas do espaço 
comunitário sejam vedadas actividades de 
fornecimento ou de produção em 
qualquer Estado-Membro. Esta disposição 
deve aplicar-se identicamente a empresas 

(13) A separação entre actividades de 
transporte e actividades de fornecimento 
deve aplicar-se em toda a Comunidade. 
Esta disposição deve aplicar-se 
identicamente a empresas pertencentes ou 
não à UE. Para assegurar que as 
actividades de rede e de fornecimento na 
Comunidade se mantêm separadas, as 
entidades reguladoras devem ser 
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pertencentes ou não à UE. Para assegurar 
que as actividades de rede e de 
fornecimento na Comunidade se mantêm 
separadas, as entidades reguladoras devem 
ser autorizadas a recusar a certificação a 
operadores de rede de transporte que não 
cumpram as regras de separação. Com 
vista a uma aplicação coerente em toda a 
Comunidade e ao respeito das obrigações 
internacionais da Comunidade, a Comissão
deve ter o direito de rever as decisões sobre 
certificação tomadas pelas entidades 
reguladoras.

autorizadas a recusar a certificação a 
operadores de rede de transporte que não 
cumpram as regras de separação. Com 
vista a uma aplicação coerente em toda a 
Comunidade e ao respeito das obrigações 
internacionais da Comunidade, a Agência
deve ter o direito de rever as decisões sobre 
certificação tomadas pelas entidades 
reguladoras.

Or. lt

Alteração 82
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A separação total entre actividades de 
transporte e actividades de fornecimento 
deve aplicar-se em toda a Comunidade, 
para que aos operadores das redes ou suas 
empresas afiliadas do espaço comunitário 
sejam vedadas actividades de fornecimento 
ou de produção em qualquer 
Estado-Membro. Esta disposição deve 
aplicar-se identicamente a empresas 
pertencentes ou não à UE. Para assegurar 
que as actividades de rede e de 
fornecimento na Comunidade se mantêm 
separadas, as entidades reguladoras devem 
ser autorizadas a recusar a certificação a 
operadores de rede de transporte que não 
cumpram as regras de separação. Com 
vista a uma aplicação coerente em toda a 
Comunidade e ao respeito das obrigações 
internacionais da Comunidade, a Comissão
deve ter o direito de rever as decisões sobre 
certificação tomadas pelas entidades 
reguladoras.

(13) A separação total entre actividades de 
transporte e actividades de fornecimento 
deve aplicar-se em toda a Comunidade, 
para que aos operadores das redes ou suas 
empresas afiliadas do espaço comunitário 
sejam vedadas actividades de fornecimento 
ou de produção em qualquer 
Estado-Membro. Esta disposição deve 
aplicar-se identicamente a empresas 
pertencentes ou não à UE. Para assegurar 
que as actividades de rede e de 
fornecimento na Comunidade se mantêm 
separadas, as entidades reguladoras devem 
ser autorizadas a recusar a certificação a 
operadores de rede de transporte que não 
cumpram as regras de separação. Com 
vista a uma aplicação coerente em toda a 
Comunidade e ao respeito das obrigações 
internacionais da Comunidade, a Agência 
de Cooperação dos Reguladores da 
Energia (“Agência”) deve ter o direito de 
rever as decisões sobre certificação 
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tomadas pelas entidades reguladoras.

Or. en

Justificação

A Agência pode servir como um mediador neutro para assegurar que todos os Estados-
Membros trabalham a partir de uma base comum. A Agência estaria dotada de mais 
competências técnicas do que a Comissão para cumprir essa tarefa. 

Alteração 83
Edit Herczog

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A separação total entre actividades de 
transporte e actividades de fornecimento 
deve aplicar-se em toda a Comunidade, 
para que aos operadores das redes ou suas 
empresas afiliadas do espaço comunitário 
sejam vedadas actividades de fornecimento 
ou de produção em qualquer 
Estado-Membro. Esta disposição deve 
aplicar-se identicamente a empresas 
pertencentes ou não à UE. Para assegurar 
que as actividades de rede e de 
fornecimento na Comunidade se mantêm 
separadas, as entidades reguladoras devem 
ser autorizadas a recusar a certificação a 
operadores de rede de transporte que não 
cumpram as regras de separação. Com 
vista a uma aplicação coerente em toda a 
Comunidade e ao respeito das obrigações 
internacionais da Comunidade, a Comissão
deve ter o direito de rever as decisões sobre 
certificação tomadas pelas entidades 
reguladoras.

(13) A separação total entre actividades de 
transporte e actividades de fornecimento 
deve aplicar-se em toda a Comunidade, 
para que aos operadores das redes ou suas 
empresas afiliadas do espaço comunitário 
sejam vedadas actividades de fornecimento 
ou de produção em qualquer 
Estado-Membro. Esta disposição deve 
aplicar-se identicamente a empresas 
pertencentes ou não à UE. Para assegurar 
que as actividades de rede e de 
fornecimento na Comunidade se mantêm 
separadas, as entidades reguladoras devem 
ser autorizadas a recusar a certificação a 
operadores de rede de transporte que não 
cumpram as regras de separação. Com 
vista a uma aplicação coerente em toda a 
Comunidade e ao respeito das obrigações 
internacionais da Comunidade, a Agência 
de Cooperação dos Reguladores da 
Energia (“Agência”) deve ter o direito de 
rever as decisões sobre certificação 
tomadas pelas entidades reguladoras.

Or. en
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Justificação

A Agência pode servir como um mediador neutro para assegurar que todos os Estados-
Membros trabalham a partir de uma base comum. A Agência estaria dotada de mais 
competências técnicas do que a Comissão para cumprir essa tarefa. 

Alteração 84
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A salvaguarda do aprovisionamento 
energético é um elemento essencial de 
segurança pública, estando pois 
inerentemente associada ao funcionamento 
eficaz do mercado comunitário do gás. A 
utilização da rede é essencial para o gás 
chegar aos cidadãos da UE. Para a 
segurança pública, a competitividade da 
economia e o bem-estar dos cidadãos da 
Comunidade, são essenciais mercados de 
gás funcionais e, em particular, as redes e 
outros activos associados ao fornecimento 
de gás. Sem prejuízo das suas obrigações 
internacionais, a Comunidade considera 
que o sector das redes de transporte de gás 
é de grande importância, sendo pois
necessárias salvaguardas adicionais em 
relação à influência de países terceiros, a 
fim de evitar ameaças à ordem e à 
segurança públicas na Comunidade, 
bem como ao bem-estar dos seus 
cidadãos. Tais medidas são também 
necessárias para assegurar o 
cumprimento das regras relativas à 
separação efectiva.

(14) A salvaguarda do aprovisionamento 
energético é um elemento essencial de 
segurança pública, estando pois 
inerentemente associada ao funcionamento 
eficaz do mercado comunitário do gás. A 
utilização da rede é essencial para o gás 
chegar aos cidadãos da UE. Para a 
segurança pública, a competitividade da 
economia e o bem-estar dos cidadãos da 
Comunidade, são essenciais mercados de 
gás funcionais e, em particular, as redes e 
outros activos associados ao fornecimento 
de gás. As deficiências nas condutas 
neste sector só se tornam visíveis depois 
de decorrido um longo lapso de tempo. 
Sem prejuízo das suas obrigações 
internacionais, a Comunidade considera 
que o sector das redes de transporte de gás 
é de grande importância para a 
Comunidade.

Or. de

Justificação

O afluxo de capitais sob a forma de investimentos directos é desejável sob o ponto de vista 
económico e reforça as economias nacionais da UE. A denominada cláusula do país terceiro, 



AM\717626PT.doc 39/109 PE404.542v02-00

PT

destinada a proteger os operadores das redes de transporte da União Europeia de aquisições 
directas por parte de empresas de países terceiros, é proteccionista, juridicamente 
controversa e de difícil aplicação.  

Alteração 85
Silvia-Adriana Țicău

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A salvaguarda do aprovisionamento 
energético é um elemento essencial de 
segurança pública, estando pois 
inerentemente associada ao funcionamento 
eficaz do mercado comunitário do gás. A 
utilização da rede é essencial para o gás 
chegar aos cidadãos da UE. Para a 
segurança pública, a competitividade da 
economia e o bem-estar dos cidadãos da 
Comunidade, são essenciais mercados de 
gás funcionais e, em particular, as redes e 
outros activos associados ao fornecimento 
de gás. Sem prejuízo das suas obrigações 
internacionais, a Comunidade considera 
que o sector das redes de transporte de gás 
é de grande importância, sendo pois 
necessárias salvaguardas adicionais em 
relação à influência de países terceiros, a 
fim de evitar ameaças à ordem e à 
segurança públicas na Comunidade, bem 
como ao bem-estar dos seus cidadãos. Tais 
medidas são também necessárias para 
assegurar o cumprimento das regras 
relativas à separação efectiva.

(14) A salvaguarda do aprovisionamento 
energético é um elemento essencial de 
segurança pública, estando pois 
inerentemente associada ao funcionamento 
eficaz do mercado comunitário do gás. A 
utilização da rede é essencial para o gás 
chegar aos cidadãos da UE. Para a 
segurança pública, a competitividade da 
economia e o bem-estar dos cidadãos da 
Comunidade, são essenciais mercados de 
gás funcionais e, em particular, as redes e 
outros activos associados ao fornecimento 
de gás. A infra-estrutura do gás faz parte 
da infra-estrutura crítica do Estado-
Membro em cujo território ela se 
localiza, assim como da infra-estrutura 
crítica europeia. Sem prejuízo das suas 
obrigações internacionais, a Comunidade 
considera que o sector das redes de 
transporte de gás é de grande importância, 
sendo pois necessárias salvaguardas 
adicionais em relação à influência de 
países terceiros, a fim de evitar ameaças à 
ordem e à segurança públicas na 
Comunidade, bem como ao bem-estar dos 
seus cidadãos. Tais medidas são também 
necessárias para assegurar o cumprimento 
das regras relativas à separação efectiva.

Or. ro



PE404.542v02-00 40/109 AM\717626PT.doc

PT

Alteração 86
Eugenijus Maldeikis

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A salvaguarda do aprovisionamento 
energético é um elemento essencial de 
segurança pública, estando pois 
inerentemente associada ao funcionamento 
eficaz do mercado comunitário do gás. A 
utilização da rede é essencial para o gás 
chegar aos cidadãos da UE. Para a 
segurança pública, a competitividade da 
economia e o bem-estar dos cidadãos da 
Comunidade, são essenciais mercados de 
gás funcionais e, em particular, as redes e 
outros activos associados ao fornecimento 
de gás. Sem prejuízo das suas obrigações 
internacionais, a Comunidade considera 
que o sector das redes de transporte de gás 
é de grande importância, sendo pois 
necessárias salvaguardas adicionais em 
relação à influência de países terceiros, a 
fim de evitar ameaças à ordem e à 
segurança públicas na Comunidade, bem 
como ao bem-estar dos seus cidadãos. Tais 
medidas são também necessárias para 
assegurar o cumprimento das regras 
relativas à separação efectiva.

(14) A salvaguarda do aprovisionamento 
energético é um elemento essencial de 
segurança pública, estando pois 
inerentemente associada ao funcionamento 
eficaz do mercado comunitário do gás e à 
integração dos mercados isolados dos 
Estados-Membros. A utilização da rede é 
essencial para o gás chegar aos cidadãos da 
UE. Para a segurança pública, a 
competitividade da economia e o bem-estar 
dos cidadãos da Comunidade, são 
essenciais mercados de gás funcionais e, 
em particular, as redes e outros activos 
associados ao fornecimento de gás. Sem 
prejuízo das suas obrigações 
internacionais, a Comunidade considera 
que o sector das redes de transporte de gás 
é de grande importância, sendo pois 
necessárias salvaguardas adicionais em 
relação à influência de países terceiros, a 
fim de evitar ameaças à ordem e à 
segurança públicas na Comunidade, bem 
como ao bem-estar dos seus cidadãos. Tais 
medidas são também necessárias para 
assegurar o cumprimento das regras 
relativas à separação efectiva.

Or. lt

Alteração 87
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Num mercado operacional, a 
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prestação de serviços de armazenamento 
poderia ser uma actividade concorrencial 
na maior parte do território europeu. Os 
Estados-Membros e as entidades 
reguladoras nacionais precisam de 
assegurar que as condições impostas aos 
operadores do armazenamento visam 
alcançar o objectivo de um mercado de 
armazenamento competitivo.

Or. en

Justificação

Enquanto que os gasodutos e as redes de transmissão constituem monopólios naturais e têm 
de ser regulados, o armazenamento de gás pode e deveria tornar-se uma actividade 
concorrencial através do encorajamento de novos operadores à realização de novos 
investimentos.

Alteração 88
Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) O acesso não discriminatório à rede de 
distribuição determina o acesso a jusante 
aos clientes de retalho. A possibilidade de 
discriminação no que respeita ao acesso e 
ao investimento de terceiros é porém 
menos significativa a nível da distribuição 
do que a nível do transporte, porque, a 
nível da distribuição, o congestionamento e 
a influência dos interesses de produção são 
em geral menos importantes do que a nível 
do transporte. Além disso, a separação 
funcional dos operadores das redes de 
distribuição apenas se tornou obrigatória a 
partir de 1 de Julho de 2007, por força da 
Directiva 2003/55/CE, e os seus efeitos no 
mercado interno têm ainda de ser 
avaliados. As regras vigentes em matéria 
de separação jurídica e funcional podem 
levar à separação efectiva, desde que 

O acesso não discriminatório à rede de 
distribuição determina o acesso a jusante 
aos clientes de retalho. A possibilidade de 
discriminação no que respeita ao acesso e 
ao investimento de terceiros é porém 
menos significativa a nível da distribuição 
do que a nível do transporte, porque, a 
nível da distribuição, o congestionamento e 
a influência dos interesses de produção são 
em geral menos importantes do que a nível 
do transporte. As redes de distribuição 
devem, portanto, ser explicitamente 
isentadas da aplicação da presente 
directiva. Além disso, a separação 
funcional dos operadores das redes de 
distribuição apenas se tornou obrigatória a 
partir de 1 de Julho de 2007, por força da 
Directiva 2003/55/CE, e os seus efeitos no 
mercado interno têm ainda de ser 
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definidas com maior clareza, aplicadas de 
modo correcto e acompanhadas de perto. 
Para efeitos de igualdade de condições de 
concorrência ao nível retalhista, os 
operadores das redes de distribuição 
devem, pois, ser fiscalizados, para não 
poderem aproveitar a sua integração 
vertical no que respeita à posição 
concorrencial que detêm no mercado, 
sobretudo em relação a pequenos clientes 
domésticos e não-domésticos. 

avaliados. As regras vigentes em matéria 
de separação jurídica e funcional podem 
levar à separação efectiva, desde que 
definidas com maior clareza, aplicadas de 
modo correcto e acompanhadas de perto. 
Para efeitos de igualdade de condições de 
concorrência ao nível retalhista, os 
operadores das redes de distribuição 
devem, pois, ser fiscalizados, para não 
poderem aproveitar a sua integração 
vertical no que respeita à posição 
concorrencial que detêm no mercado, 
sobretudo em relação a pequenos clientes 
domésticos e não-domésticos. 

Or. de

Justificação

É necessário deixar claro que não devem ser aplicadas à distribuição as disposições do 
terceiro pacote de energia para o mercado interno. 

Alteração 89
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) Qualquer harmonização dos 
poderes das entidades reguladoras 
nacionais deverá incluir incentivos que 
possam ser oferecidos às empresas no 
domínio da energia e sanções que lhes 
possam ser impostas. A Agência de 
Cooperação dos Reguladores da Energia 
("Agência") deve dispor das 
competências necessárias para garantir a 
paridade entre todos os Estados-Membros 
no que se refere aos incentivos e sanções 
e fornecer orientações sobre essas 
medidas. 

Or. en
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Alteração 90
Hannes Swoboda

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) Qualquer harmonização dos 
poderes das entidades reguladoras 
nacionais deverá incluir incentivos que 
possam ser oferecidos às empresas no 
domínio da energia e sanções que lhes 
possam ser impostas. A Agência de 
Cooperação dos Reguladores da Energia 
("Agência") deve dispor das 
competências necessárias para garantir a 
paridade entre todos os Estados-Membros 
no que se refere aos incentivos e sanções 
e fornecer orientações sobre essas 
medidas. 

Or. en

Justificação

A Agência deve garantir uma abordagem comum sobre essas medidas.

Alteração 91
Edit Herczog

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) Qualquer harmonização dos 
poderes das entidades reguladoras 
nacionais deverá incluir incentivos que 
possam ser oferecidos às empresas no 
domínio da energia e sanções que lhes 
possam ser impostas. A Agência de 
Cooperação dos Reguladores da Energia 
("Agência") deve dispor das 
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competências necessárias para garantir a 
paridade entre todos os Estados-Membros 
no que se refere aos incentivos e sanções 
e fornecer orientações sobre essas 
medidas. 

Or. en

Justificação

A Agência deve garantir uma abordagem comum sobre essas medidas.

Alteração 92
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) Os Estados-Membros devem tomar 
medidas concretas que contribuam para a 
generalização da utilização do biogás e do 
gás provenientes da biomassa, os quais 
devem beneficiar de um acesso não-
discriminatório à rede de gás, desde que 
esse acesso seja permanentemente
compatível com a regulamentação técnica 
e as normas de segurança relevantes.

Or. en

Justificação

A fim de atingir o objectivo energético da UE até 2020, é necessário incentivar activamente o 
biogás e o gás provenientes da biomassa. Serão igualmente incentivadas medidas tendentes a 
garantir a compatibilidade e a não discriminação.



AM\717626PT.doc 45/109 PE404.542v02-00

PT

Alteração 93
Hannes Swoboda

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) As entidades reguladoras da energia 
devem poder tomar decisões sobre todas as 
questões de regulamentação relevantes, 
para um funcionamento adequado do 
mercado interno, e ser inteiramente 
independentes de quaisquer outros 
interesses públicos ou privados.

(18) As entidades reguladoras da energia 
devem poder tomar decisões sobre todas as 
questões de regulamentação relevantes, 
para um funcionamento adequado do 
mercado interno, e ser inteiramente 
independentes de quaisquer outros 
interesses de empresas públicas ou 
privadas.

Or. en

Justificação

Os reguladores da energia deveriam estar ao serviço do interesse público.

Alteração 94
Erika Mann

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) As entidades reguladoras da energia 
devem ter poder para emitir decisões 
vinculativas sobre empresas de gás 
natural e para impor sanções eficazes, 
adequadas e dissuasoras às que não 
cumprirem as suas obrigações. Terão 
igualmente poderes para decidir, 
independentemente da aplicação de regras 
de concorrência, sobre quaisquer medidas 
adequadas que promovam uma 
concorrência efectiva necessária ao bom 
funcionamento do mercado, assim como 
para assegurar padrões elevados de serviço 
público em conformidade com a abertura 
do mercado, protecção aos clientes 

(19) As entidades reguladoras da energia 
devem ter poder para emitir decisões 
vinculativas sobre operadores de rede e 
para impor sanções eficazes, adequadas e 
dissuasoras aos que não cumprirem as suas 
obrigações. Terão igualmente poderes para 
decidir, independentemente da aplicação de 
regras de concorrência, sobre quaisquer 
medidas adequadas respeitantes ao acesso 
às redes no fito de uma concorrência 
efectiva necessária ao bom funcionamento 
do mercado, assim como para assegurar 
padrões elevados de serviço público em 
conformidade com a abertura do mercado, 
protecção aos clientes vulneráveis e 
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vulneráveis e eficácia plena para as 
medidas de protecção dos consumidores. 
Estas disposições não devem prejudicar os 
poderes da Comissão no que se refere à 
aplicação das regras de concorrência, 
incluindo a análise de fusões com 
dimensão comunitária, e das regras 
relativas ao mercado interno, como a livre 
circulação de capitais.

eficácia plena para as medidas de 
protecção dos consumidores. Estas 
disposições não devem prejudicar os 
poderes da Comissão no que se refere à 
aplicação das regras de concorrência, 
incluindo a análise de fusões com 
dimensão comunitária, e das regras 
relativas ao mercado interno, como a livre 
circulação de capitais. 

Or. en

Alteração 95
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) As entidades reguladoras da energia 
devem ter poder para emitir decisões 
vinculativas sobre empresas de gás natural 
e para impor sanções eficazes, adequadas e 
dissuasoras às que não cumprirem as suas 
obrigações. Terão igualmente poderes para 
decidir, independentemente da aplicação de 
regras de concorrência, sobre quaisquer 
medidas adequadas que promovam uma 
concorrência efectiva necessária ao bom 
funcionamento do mercado, assim como 
para assegurar padrões elevados de serviço 
público em conformidade com a abertura 
do mercado, protecção aos clientes 
vulneráveis e eficácia plena para as 
medidas de protecção dos consumidores. 
Estas disposições não devem prejudicar os 
poderes da Comissão no que se refere à 
aplicação das regras de concorrência, 
incluindo a análise de fusões com 
dimensão comunitária, e das regras 
relativas ao mercado interno, como a livre 
circulação de capitais.

(19) As entidades reguladoras da energia 
devem ter poder para emitir decisões 
vinculativas sobre empresas de gás natural 
e para impor sanções eficazes, adequadas e 
dissuasoras às que não cumprirem as suas 
obrigações. Terão igualmente poderes para 
decidir, independentemente da aplicação de 
regras de concorrência, sobre quaisquer 
medidas adequadas que garantam 
vantagens aos consumidores através da 
promoção de  uma concorrência efectiva 
necessária ao bom funcionamento do 
mercado, assim como para assegurar 
padrões elevados de serviço público em 
conformidade com a abertura do mercado, 
protecção aos clientes vulneráveis e 
eficácia plena para as medidas de 
protecção dos consumidores. Estas 
disposições não devem prejudicar os 
poderes da Comissão no que se refere à 
aplicação das regras de concorrência, 
incluindo a análise de fusões com 
dimensão comunitária, e das regras 
relativas ao mercado interno, como a livre 
circulação de capitais.
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Or. en

Justificação

A promoção de uma concorrência efectiva não deve ser um objectivo em si, mas ser orientada 
em função dos interesses dos consumidores, em termos de uma escolha reforçada, preços 
mais baixos e serviço de melhor qualidade.

Alteração 96
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) As entidades reguladoras da 
energia e os reguladores dos mercados 
financeiros devem cooperar para que 
cada um possa ter uma visão geral dos 
mercados em causa, e devem ter a 
possibilidade de obter as informações 
pertinentes das empresas do sector da 
energia, através de poderes adequados e 
suficientes para inquirir, resolver litígios 
e impor sanções eficazes.

Or. en

Justificação

A não aplicação das actuais directivas continua a suscitar apreensão. Para garantir a 
abertura eficaz do mercado interno do gás, as entidades reguladoras nacionais devem poder 
cooperar com outras entidades reguladoras competentes, permitindo-lhes que supervisionem 
o mercado do gás eficazmente e, se necessário, que disponham dos meios para impor sanções 
eficazes, adequadas e dissuasoras às empresas de gás natural que não cumpram qualquer 
obrigação estabelecida na presente directiva. 
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Alteração 97
Hannes Swoboda

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) As entidades reguladoras da 
energia e os reguladores dos mercados 
financeiros devem cooperar para que 
cada um possa ter uma visão geral dos 
mercados em causa, e devem ter a 
possibilidade de obter as informações 
pertinentes das empresas do sector da 
energia, através de poderes adequados e 
suficientes para inquirir, resolver litígios 
e impor sanções eficazes.

Or. en

Justificação

A não aplicação das actuais directivas continua a suscitar apreensão. Para garantir a 
abertura eficaz do mercado interno do gás, as entidades reguladoras nacionais devem poder 
cooperar com outras entidades reguladoras competentes, permitindo-lhes que supervisionem 
o mercado do gás eficazmente e, se necessário, que disponham dos meios para impor sanções 
eficazes, adequadas e dissuasoras às empresas de gás natural que não cumpram qualquer 
obrigação estabelecida na presente directiva. 

Alteração 98
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Os investimentos em novas infra-
estruturas de vulto devem ser firmemente 
promovidos, assegurando-se 
simultaneamente o funcionamento 
adequado do mercado interno do gás 
natural. A fim de realçar o efeito positivo 
que os projectos infra-estruturais isentados 
exercem na concorrência e na segurança do 

(20) Os investimentos em novas infra-
estruturas de vulto devem ser firmemente 
promovidos, assegurando-se 
simultaneamente o funcionamento 
adequado do mercado interno do gás 
natural. A fim de realçar o efeito positivo 
que os projectos infra-estruturais isentados 
exercem na concorrência e na segurança do 
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fornecimento, deveria ser testado o 
interesse do mercado durante a fase de 
planeamento do projecto e deveriam ser 
aplicadas regras de gestão dos 
congestionamentos. Se a infra-estrutura 
estiver localizada no território de mais de 
um Estado-Membro, o pedido de isenção 
deverá ser tratado pela Agência de 
Cooperação dos Reguladores da Energia, 
para melhor consideração das suas 
implicações transfronteiras e facilitação 
do tratamento administrativo. Por outro 
lado, dado o perfil de risco excepcional da 
realização destes grandes projectos infra-
estruturais isentados, deveria ser aberta às 
empresas de fornecimento e produção a 
possibilidade de derrogação temporária à 
plena aplicação das regras de separação, no 
caso de projectos desse tipo. Por razões de 
segurança do abastecimento, esta 
disposição deve em especial aplicar-se a 
novas condutas no território comunitário 
para transporte de gás de países terceiros 
para a União Europeia.

fornecimento, deveria ser testado o 
interesse do mercado durante a fase de 
planeamento do projecto e deveriam ser 
aplicadas regras de gestão dos 
congestionamentos. Se a infra-estrutura 
estiver localizada no território de mais de 
um Estado-Membro, a decisão de isenção 
deve ser tomada pelas entidades 
reguladoras ou por qualquer outra 
entidade competente dos Estados-
Membros em causa, depois de uma 
consulta recíproca e com o aval da 
Comissão. Por outro lado, dado o perfil de 
risco excepcional da realização destes 
grandes projectos infra-estruturais 
isentados, deveria ser aberta às empresas 
de fornecimento e produção a possibilidade 
de derrogação temporária à plena aplicação 
das regras de separação, no caso de 
projectos desse tipo. Por razões de 
segurança do abastecimento, esta 
disposição deve em especial aplicar-se a 
novas condutas no território comunitário 
para transporte de gás de países terceiros 
para a União Europeia.

Or. en

Justificação

Qualquer pedido de isenção deve ser em primeiro lugar tratado pelas entidades reguladoras 
ou por qualquer outra entidade competente dos Estados-Membros em causa, a fim de facilitar 
e simplificar a construção de novas infra-estruturas e interligações de gás de vulto, e ser 
depois submetido à aprovação da Comissão, que representa a melhor garantia dos interesses 
europeus devido à sua missão constitutiva de guardiã dos Tratados.

Alteração 99
Silvia-Adriana Țicău

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Os investimentos em novas infra-
estruturas de vulto devem ser firmemente 
promovidos, assegurando-se 

(20) Os investimentos em novas infra-
estruturas de vulto devem ser firmemente 
promovidos, assegurando-se 
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simultaneamente o funcionamento 
adequado do mercado interno do gás 
natural. A fim de realçar o efeito positivo 
que os projectos infra-estruturais isentados 
exercem na concorrência e na segurança do 
fornecimento, deveria ser testado o 
interesse do mercado durante a fase de 
planeamento do projecto e deveriam ser 
aplicadas regras de gestão dos 
congestionamentos. Se a infra-estrutura 
estiver localizada no território de mais de 
um Estado-Membro, o pedido de isenção 
deverá ser tratado pela Agência de 
Cooperação dos Reguladores da Energia, 
para melhor consideração das suas 
implicações transfronteiras e facilitação do 
tratamento administrativo. Por outro lado, 
dado o perfil de risco excepcional da 
realização destes grandes projectos infra-
estruturais isentados, deveria ser aberta às 
empresas de fornecimento e produção a 
possibilidade de derrogação temporária à 
plena aplicação das regras de separação, no 
caso de projectos desse tipo. Por razões de 
segurança do abastecimento, esta 
disposição deve em especial aplicar-se a 
novas condutas no território comunitário 
para transporte de gás de países terceiros 
para a União Europeia.

simultaneamente o funcionamento 
adequado do mercado interno do gás 
natural. Os projectos reconhecidos como 
prioritários pelo Conselho Europeu, 
como o projecto Nabucco, permitirão 
diversificar as fontes de 
aprovisionamento em gás natural da 
União Europeia e reduzir a sua 
dependência energética face a países 
terceiros. A fim de realçar o efeito 
positivo que os projectos infra-estruturais 
isentados exercem na concorrência e na 
segurança do fornecimento, deveria ser 
testado o interesse do mercado durante a 
fase de planeamento do projecto e 
deveriam ser aplicadas regras de gestão dos 
congestionamentos. Se a infra-estrutura 
estiver localizada no território de mais de 
um Estado-Membro, o pedido de isenção 
deverá ser tratado pela Agência de 
Cooperação dos Reguladores da Energia, 
para melhor consideração das suas
implicações transfronteiras e facilitação do 
tratamento administrativo. Por outro lado, 
dado o perfil de risco excepcional da 
realização destes grandes projectos infra-
estruturais isentados, deveria ser aberta às 
empresas de fornecimento e produção a 
possibilidade de derrogação temporária à 
plena aplicação das regras de separação, no 
caso de projectos desse tipo. Por razões de 
segurança do abastecimento, esta 
disposição deve em especial aplicar-se a 
novas condutas no território comunitário 
para transporte de gás de países terceiros 
para a União Europeia.

Or. ro
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Alteração 100
Hannes Swoboda

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Os investimentos em novas infra-
estruturas de vulto devem ser firmemente 
promovidos, assegurando-se 
simultaneamente o funcionamento 
adequado do mercado interno do gás 
natural. A fim de realçar o efeito positivo 
que os projectos infra-estruturais isentados 
exercem na concorrência e na segurança do 
fornecimento, deveria ser testado o 
interesse do mercado durante a fase de 
planeamento do projecto e deveriam ser 
aplicadas regras de gestão dos 
congestionamentos. Se a infra-estrutura 
estiver localizada no território de mais de 
um Estado-Membro, o pedido de isenção 
deverá ser tratado pela Agência de 
Cooperação dos Reguladores da Energia, 
para melhor consideração das suas 
implicações transfronteiras e facilitação do 
tratamento administrativo. Por outro lado, 
dado o perfil de risco excepcional da 
realização destes grandes projectos infra-
estruturais isentados, deveria ser aberta às 
empresas de fornecimento e produção a 
possibilidade de derrogação temporária à 
plena aplicação das regras de separação, no 
caso de projectos desse tipo. Por razões de 
segurança do abastecimento, esta 
disposição deve em especial aplicar-se a 
novas condutas no território comunitário 
para transporte de gás de países terceiros 
para a União Europeia.

(20) Os investimentos em novas infra-
estruturas de vulto devem ser firmemente 
promovidos, assegurando-se 
simultaneamente o funcionamento 
adequado do mercado interno do gás 
natural. A fim de realçar o efeito positivo 
que os projectos infra-estruturais isentados 
exercem na concorrência e na segurança do 
fornecimento, deveria ser testado o 
interesse do mercado durante a fase de 
planeamento do projecto e deveriam ser 
aplicadas regras de gestão dos 
congestionamentos. Se a infra-estrutura 
estiver localizada no território de mais de 
um Estado-Membro, o pedido de isenção 
deverá ser tratado pela Comissão, depois 
de consultar a Agência de Cooperação dos 
Reguladores da Energia, para melhor 
consideração das suas implicações 
transfronteiras e facilitação do tratamento 
administrativo. Por outro lado, dado o 
perfil de risco excepcional da realização 
destes grandes projectos infra-estruturais 
isentados, deveria ser aberta às empresas 
de fornecimento e produção a possibilidade 
de derrogação temporária à plena aplicação 
das regras de separação, no caso de 
projectos desse tipo. Por razões de 
segurança do abastecimento, esta 
disposição deve em especial aplicar-se a 
novas condutas no território comunitário 
para transporte de gás de países terceiros 
para a União Europeia.

Or. en

Justificação

O poder para decidir sobre a isenção das infra-estruturas transfronteiriças não deve ser 
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transferido para a Agência, uma vez que, de outro modo, os reguladores de países não 
afectados poderiam influenciar a Agência quanto ao resultado das decisões de isenção. Os 
exemplos do passado mostram que os reguladores nacionais se concentram amiúde no 
interesse nacional. Além disso, à luz do caso 9/56 Meroni do TJE [ 1958 ], CRE 133, os 
poderes de tomada de decisão que implicam discrição não podem ser conferidos a órgãos 
não previstos nos Tratados.

Alteração 101
Silvia-Adriana Țicău

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) Em relação a qualquer projecto 
de conduta de gás natural que atravesse 
mares vizinhos da União Europeia para 
fins de transporte de gás natural de 
países terceiros para o território da 
Comunidade, a Comissão Europeia e os 
Estados-Membros envolvidos realizarão 
uma avaliação do impacto ambiental a 
fim de prevenir o risco de acidentes 
ambientais, e proporá medidas 
destinadas a um aprovisionamento 
seguro de gás natural em condições de 
protecção do ambiente.

Or. ro

Alteração 102
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) O mercado interno do gás sofre de 
falta de liquidez e transparência, o que 
impede uma afectação eficiente de 
recursos, cobertura de riscos e novos 
ingressos. A confiança no mercado, a sua 
liquidez e o número de participantes têm de 
aumentar, pelo que importa intensificar a 

(21) O mercado interno do gás sofre de 
falta de liquidez e transparência, o que 
impede uma afectação eficiente de 
recursos, cobertura de riscos e novos 
ingressos. A confiança no mercado, a sua 
liquidez e o número de participantes têm de 
aumentar.
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supervisão regulamentar sobre as 
empresas com actividade no 
fornecimento de gás. Estes requisitos 
não devem prejudicar a legislação 
comunitária existente em matéria de 
mercados financeiros e devem ser 
compatíveis com ela.  Os reguladores da 
energia e os reguladores dos mercados 
financeiros têm de cooperar, para que 
cada um possa ter uma panorâmica dos 
mercados em causa.

Or. de

Alteração 103
Britta Thomsen

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) Os Estados-Membros deveriam 
ponderar com os parceiros sociais 
interessados as implicações das 
alterações à Directiva 2003/55/CE em 
termos de emprego, condições de 
trabalho e direitos de informação, de 
consulta e de participação dos 
trabalhadores, com vista a mitigar as 
consequências negativas.

Or. en

Justificação

A experiência tem mostrado que novas regras têm consequências para os trabalhadores do 
sector, tal como por exemplo demonstrado no relatório da Comissão Europeia sobre os 
efeitos no emprego da abertura dos mercados da electricidade e do gás (2007).
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Alteração 104
Toine Manders

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21–A) A rigidez estrutural do mercado do 
gás decorrente da concentração dos 
fornecedores, os contratos a longo prazo 
que regem os fornecimentos, e a falta de 
liquidez a jusante originam uma estrutura 
de preços opaca. A fim de conferir clareza 
à estrutura dos custos, é necessária uma 
maior transparência na formação dos 
preços, pelo que deve ser decretada uma 
negociação obrigatória. 

Or. en

Justificação

Para facilitar o acesso ao mercado às novas empresas de gás e às mais pequenas, e gerar 
mais transparência no mercado e nos preços do gás. 

Alteração 105
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) As entidades reguladoras da 
energia e os reguladores dos mercados 
financeiros devem cooperar para que 
cada um possa ter uma visão geral dos 
mercados em causa, e devem ter a 
possibilidade de obter as informações 
pertinentes das empresas do sector da 
energia, através de poderes adequados e 
suficientes para inquirir, resolver litígios 
e impor sanções eficazes.
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Or. en

Justificação

A não aplicação das actuais directivas continua a suscitar apreensão. Para garantir a 
abertura eficaz do mercado interno do gás, as entidades reguladoras nacionais devem poder 
cooperar com outras entidades reguladoras competentes, permitindo-lhes que supervisionem 
o mercado do gás eficazmente e, se necessário, que disponham dos meios para impor sanções 
eficazes, adequadas e dissuasoras às empresas de gás natural que não cumpram qualquer 
obrigação estabelecida na presente directiva. 

Alteração 106
Teresa Riera Madurell

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) As entidades reguladoras da 
energia e os reguladores dos mercados 
financeiros devem cooperar para que 
cada um possa ter uma visão geral dos 
mercados em causa, e devem ter a 
possibilidade de obter as informações 
pertinentes das empresas do sector da 
energia, através de poderes adequados e 
suficientes para inquirir, resolver litígios 
e impor sanções eficazes.

Or. en

Justificação

A não aplicação das actuais directivas continua a suscitar apreensão. Para garantir a 
abertura eficaz do mercado interno do gás, as entidades reguladoras nacionais devem poder 
cooperar com outras entidades reguladoras competentes, permitindo-lhes que supervisionem 
o mercado do gás eficazmente.
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Alteração 107
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Antes da adopção, pela Comissão, de 
orientações tendentes a definir melhor os 
requisitos de manutenção de registos, a 
Agência de Cooperação dos Reguladores 
da Energia e o Comité das Autoridades de 
Regulamentação dos Mercados Europeus 
de Valores Mobiliários (CARMEVM) 
devem cooperar para investigar e prestar 
consultoria à Comissão quanto ao teor 
das orientações. A Agência e o Comité 
devem igualmente cooperar para 
investigar e prestar consultoria sobre a 
questão de as transacções nos contratos 
de fornecimento de gás e os derivados de 
gás deverem ser sujeitos a requisitos de 
transparência pré e/ou pós-transacção e, 
em caso afirmativo, sobre o teor desses 
requisitos.

Suprimido

Or. de

Justificação

Cf. justificação à alteração ao artigo 24.º-F.

Alteração 108
Hannes Swoboda

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

22-A. Cumpre garantir o desenvolvimento 
de redes seguras, fiáveis e eficientes, 
orientadas para o consumidor, promover 
a adequação das redes, assegurando, 
simultaneamente, a eficiência energética 
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e a integração das energias renováveis e 
da produção de electricidade distribuída 
em grande e em pequena escala nas redes 
de transporte e distribuição.

Or. en

Justificação

Os consumidores devem estar no cerne da presente Directiva. Qualquer sistema de redes 
recém-desenvolvido tem de ser paralelo à eficiência energética, à integração das energias 
renováveis, etc. 

Alteração 109
Toine Manders

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) As obrigações de serviço público e as 
normas mínimas comuns daí decorrentes 
têm de ser reforçadas, para garantir a todos 
os consumidores os benefícios da 
concorrência. Um aspecto essencial do 
serviço ao cliente é o acesso aos dados do 
consumo, devendo os consumidores ser 
donos dos seus próprios dados para 
poderem convidar os concorrentes a 
apresentarem-lhes ofertas com base neles. 
Os consumidores devem também ter direito 
a uma informação correcta sobre o seu 
próprio consumo de energia. Uma 
informação regular sobre os custos da 
energia criará incentivo para economias de 
energia, porque transmitirá directamente 
aos clientes dados sobre os efeitos do 
investimento em eficiência energética e das 
mudanças de comportamento.

(23) As obrigações universais e de serviço 
público e as normas mínimas comuns daí 
decorrentes têm de ser reforçadas, para 
garantir a todos os consumidores os 
benefícios da concorrência e preços mais 
justos. Um aspecto essencial do serviço ao 
cliente é o acesso a dados do consumo 
objectivos e transparentes, devendo os 
consumidores ser donos dos seus próprios 
dados em matéria de consumo, preços 
correspondentes e custo dos serviços, para 
poderem convidar os concorrentes a 
apresentarem-lhes ofertas com base neles.
Os consumidores devem também ter direito 
a uma informação correcta sobre o seu 
próprio consumo de energia e o pagamento 
antecipado deverá ser adequado e traduzir 
o consumo efectivo de gás natural. Uma 
informação prestada, no mínimo 
trimestralmente, aos consumidores sobre 
os custos da energia criará incentivo para 
economias de energia, porque transmitirá 
directamente aos clientes dados sobre os 
efeitos do investimento em eficiência 
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energética.

Or. en

Justificação

Tendo em vista a realização dos objectivos da transparência e da livre concorrência, o 
acesso a diversos dados permitirá aos consumidores fazer uma escolha informada do seu 
fornecedor de gás. Além disso, apenas deverá ser facturado aos consumidores o consumo 
mensal efectivo de energia.

Alteração 110
Toine Manders

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23–A) Os Estados-Membros devem 
garantir a devida disponibilização de 
contadores individuais (contadores 
inteligentes), tal como previsto na 
Directiva 2006/32/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho de 5 de Abril de 
2006 relativa à eficiência na utilização 
final de energia e aos serviços 
energéticos1, a fim de facultar aos 
consumidores uma informação exacta 
sobre o respectivo consumo de energia e 
garantir eficácia ao utilizador final.
JO L 114, de 27.04.06, p. 64.

Or. en

Justificação

Os contadores inteligentes proporcionam aos consumidores uma melhor leitura do seu 
consumo real de gás, contribuindo deste modo para um consumo de gás mais ponderado. 
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Alteração 111
Hannes Swoboda

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 23 -A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) Os consumidores devem estar no 
cerne da presente directiva. É necessário 
reforçar e garantir os direitos dos 
consumidores actualmente existentes, que 
deveriam ser mais transparentes e 
representativos. A protecção dos 
consumidores deve garantir a todos eles 
as vantagens de um mercado aberto à 
concorrência. Os direitos dos 
consumidores devem ser aplicados pelas 
entidades reguladoras nacionais mediante 
a criação de incentivos e a aplicação de 
sanções às empresas que não respeitem as 
regras da concorrência e da protecção dos 
consumidores.

Or. en

Justificação

Os consumidores devem estar no cerne da presente Directiva. 

Alteração 112
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) É necessário reforçar e garantir os 
direitos dos consumidores actualmente 
existentes, que deveriam ser mais 
transparentes e representativos. A 
protecção dos consumidores deve garantir 
a todos eles as vantagens de um mercado 
aberto à concorrência. Os direitos dos 
consumidores devem ser aplicados pelas 
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entidades reguladoras nacionais mediante 
a criação de incentivos e a aplicação de 
sanções às empresas que não respeitem as 
regras da concorrência e da protecção dos 
consumidores.

Or. en

Alteração 113
Silvia-Adriana Țicău

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) As obrigações universais e de 
serviço público e as normas mínimas 
comuns daí decorrentes têm de ser 
reforçadas, para garantir que os serviços 
ligados ao gás são acessíveis ao público e 
às PME. 

Or. ro

Justificação

É extremamente importante que o preço de acesso à infra-estrutura do gás não seja 
proibitivo nem para os agregados familiares nem para as PME que dela dependem em termos 
energéticos.  

Alteração 114
Robert Goebbels, Hannes Swoboda

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) A pobreza energética é um 
problema crescente na Comunidade. Os 
Estados-Membros devem desenvolver 
planos de acção nacionais para combater 
a pobreza energética e garantir o 
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consumo de energia necessário aos 
consumidores vulneráveis. É necessária 
uma abordagem integrada e as medidas 
devem incluir novas políticas, políticas 
tarifárias e a melhoria da eficiência 
energética nas casas. No mínimo, a 
presente Directiva deve permitir políticas 
nacionais de discriminação positiva em 
termos de modelos tarifários destinadas 
aos consumidores vulneráveis.

Or. en

Alteração 115
Erika Mann

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) A fim de contribuir para a segurança 
do abastecimento num espírito de 
solidariedade entre os Estados-Membros, 
nomeadamente em caso de crise de 
aprovisionamento energético, importa 
apresentar um quadro para a cooperação 
de solidariedade regional.

A fim de contribuir para a segurança do 
abastecimento, os Estados-Membros 
devem trabalhar em estreita colaboração, 
num espírito de solidariedade 
nomeadamente em caso de crise de 
aprovisionamento energético. Para este 
efeito, a base de trabalho deve ser a 
Directiva do Conselho 2004/67/CE de 26 
de Abril de 2004 relativa a medidas 
destinadas a garantir a segurança do 
aprovisionamento em gás natural1.

1 JO L 127, de 29.4.2004, p. 92.

Or. en

Justificação

A Directiva 2004/67 CE abrange de forma exaustiva os aspectos da segurança do 
aprovisionamento. 

Alteração 116
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
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Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Com vista à criação de um mercado 
interno do gás, os Estados-Membros 
devem promover a integração dos seus 
mercados nacionais e a cooperação dos 
operadores de rede aos níveis europeu e 
regional.

(25) Com vista à criação de um mercado 
interno do gás, os Estados-Membros
devem promover a integração dos seus 
mercados nacionais e a cooperação dos 
operadores de rede aos níveis europeu e 
regional. As iniciativas de integração 
regional constituem uma etapa 
intermediária essencial na realização de 
uma integração europeia dos mercados da 
energia, que permanece o objectivo final. 
A nível regional é possível acelerar o 
processo de integração, concedendo aos 
diferentes intervenientes envolvidos, 
particularmente os Estados-Membros, as 
entidades reguladoras e os gestores das 
redes de transporte, cooperarem sobre 
problemáticas concretas.

Or. fr

Justificação

As iniciativas de integração regional constituem uma etapa intermediária construtiva que 
permite melhorar o funcionamento do mercado interno do gás natural. Ao permitir ao GRT e 
às ERN a harmonização do acesso e das normas na região pertinente, e até mesmo a criação 
de uma estrutura regional de transporte, estas iniciativas facultarão um melhor 
funcionamento da rede, facilitar os intercâmbios transfronteiriços e os investimentos.

Alteração 117
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Com vista à criação de um mercado 
interno do gás, os Estados-Membros 
devem promover a integração dos seus 

(25) Com vista à criação de um mercado 
interno do gás, os mercados regionais de 
energia podem constituir um primeiro 
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mercados nacionais e a cooperação dos 
operadores de rede aos níveis europeu e 
regional.

passo. Os Estados-Membros devem, por 
conseguinte, promover tanto a nível 
europeu como regional, sempre que 
possível, a integração dos seus mercados 
nacionais e a cooperação dos operadores de 
rede.

Or. en

Alteração 118
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 25 -A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-A) O objectivo da presente Directiva 
deveria ser o  desenvolvimento de uma 
rede de  gasodutos verdadeiramente 
europeia e, para este fim, as questões 
reguladoras em matéria de interligações e 
mercados regionais deveriam ser da 
responsabilidade da Agência.

Or. en

Justificação

Para garantir que as interligações transfronteiriças e os mercados regionais são 
desenvolvidos e geridos de uma forma transparente, clara e não discriminatória, deveriam 
ser regulados pela Agência.

Alteração 119
Edit Herczog

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 25 -A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-A) O objectivo da presente Directiva 
deveria ser o  desenvolvimento de uma 
rede de  gasodutos verdadeiramente 
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europeia e, para este fim, as questões 
reguladoras em matéria de interligações e 
mercados regionais deveriam ser da 
responsabilidade da Agência.

Or. en

Justificação

Para garantir que as interligações transfronteiriças e os mercados regionais são 
desenvolvidos e geridos de uma forma transparente, clara e não discriminatória, deveriam 
ser regulados pela Agência. 

Alteração 120
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 25 -A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-A) O objectivo da presente Directiva 
deveria ser o  desenvolvimento de uma 
rede europeia e, para este fim, as questões 
reguladoras em matéria de interligações e 
mercados regionais deveriam ser da 
responsabilidade da Agência.

Or. en

Justificação

Para garantir que as interligações transfronteiriças e os mercados regionais são 
desenvolvidos e geridos de uma forma transparente, clara e não discriminatória, deveriam 
ser regulados pela Agência.
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Alteração 121
Hannes Swoboda

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 25 -A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-A) O objectivo da presente Directiva 
deveria ser o  desenvolvimento de uma 
rede verdadeiramente europeia e, para 
este fim, as questões reguladoras em 
matéria de interligações e mercados 
regionais deveriam ser da 
responsabilidade da Agência.

Or. en

Justificação

Para garantir que as interligações transfronteiriças e os mercados regionais são 
desenvolvidos e geridos de uma forma transparente, clara e não discriminatória, deveriam 
ser  regulados pela Agência.

Alteração 122
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) As entidades reguladoras devem 
fornecer informações ao mercado, 
igualmente, para permitir que a Comissão 
exerça a sua função de observação e 
fiscalização do mercado europeu do gás e a 
sua evolução a curto, médio e longo 
prazos, incluindo aspectos como oferta e 
procura, infra-estruturas de transporte e 
distribuição, comércio transfronteiras, 
investimentos, preços grossistas e ao 
consumidor, liquidez do mercado, 
melhorias em matéria de ambiente e 
eficiência.

(26) As entidades reguladoras devem 
fornecer informações ao mercado, 
igualmente, para permitir que a Comissão 
exerça a sua função de observação e 
fiscalização do mercado europeu do gás e a 
sua evolução a curto, médio e longo 
prazos, incluindo aspectos como oferta e 
procura, infra-estruturas de transporte e 
distribuição, qualidade dos serviços e 
aprovisionamento, comércio 
transfronteiras, gestão do 
congestionamento, investimentos, preços 
grossistas e ao consumidor, liquidez do 
mercado, melhorias em matéria de 
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ambiente e eficiência.

Or. en

Justificação

Os consumidores beneficiarão com a participação activa das entidades reguladoras na 
monitorização da qualidade do serviço e do aprovisionamento de gás. Há que garantir uma 
coordenação eficiente entre as ERN no que toca aos mecanismos de atribuição de capacidade 
e, de uma maneira geral, à gestão do congestionamento.

Alteração 123
Silvia-Adriana Țicău

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) As entidades reguladoras devem
fornecer informações ao mercado, 
igualmente, para permitir que a Comissão 
exerça a sua função de observação e 
fiscalização do mercado europeu do gás e a 
sua evolução a curto, médio e longo 
prazos, incluindo aspectos como oferta e 
procura, infra-estruturas de transporte e 
distribuição, comércio transfronteiras, 
investimentos, preços grossistas e ao 
consumidor, liquidez do mercado, 
melhorias em matéria de ambiente e 
eficiência.

(26) As entidades reguladoras devem 
fornecer informações ao mercado, 
igualmente, para permitir que a Comissão 
exerça a sua função de observação e 
fiscalização do mercado europeu do gás e a 
sua evolução a curto, médio e longo 
prazos, incluindo aspectos como oferta e 
procura, infra-estruturas de transporte e 
distribuição, comércio transfronteiras, 
consumo de gás natural, investimentos, 
preços grossistas e ao consumidor, liquidez 
do mercado, melhorias em matéria de 
ambiente e eficiência.

Or. ro

Alteração 124
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 27 A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(27-A) Os Estados-Membros deveriam 
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considerar, conjuntamente com os 
parceiros sociais pertinentes, as 
consequências das alterações à Directiva 
2003/55/CE, em particular os diferentes 
modelos destinados a garantir operadores 
de sistema de transportes independentes, 
em termos de emprego, condições de 
trabalho e informação, consulta e direitos 
de participação dos trabalhadores, tendo 
em vista minorar as consequências 
negativas. 

Or. en

Justificação

A experiência comprovou que novas regras têm consequências para os trabalhadores do 
sector, tal como demonstrado, por exemplo, no relatório destinado à Comissão sobre as 
consequências para o emprego da abertura dos mercados do gás e da electricidade (2007). 

Alteração 125
Erika Mann

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) O Regulamento (CE) n.º 1775/2005 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
28 Setembro 2005, relativo às condições de 
acesso às redes de transporte de gás 
natural, dá à Comissão a possibilidade de 
adoptar orientações para alcançar o grau de 
harmonização necessário. Tais orientações, 
que são, por conseguinte, medidas de 
execução vinculativas, constituem um 
instrumento útil e, se necessário, 
rapidamente adaptável.

(28) O Regulamento (CE) n.º 1775/2005 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
28 Setembro 2005, relativo às condições de 
acesso às redes de transporte de gás 
natural, dá à Comissão a possibilidade de 
adoptar orientações para alcançar o grau de 
harmonização necessário. Tais orientações, 
que são, por conseguinte, medidas de 
execução vinculativas, constituem um 
instrumento útil e, se necessário, 
rapidamente adaptável. Os valores 
fundamentais das orientações deveriam 
ser determinados pelo legislador no 
âmbito do processo de comitologia.

Or. de
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Justificação

Justificação: O Regulamento 1775/2005 permite que a Comissão proceda a modificações das 
orientações apenas mediante o recurso ao processo de comitologia.

Alteração 126
Teresa Riera Madurell

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1 (novo)
Directiva 2003/55/CE 
Todo o texto

Texto da Comissão Alteração

(-1) Ao longo do texto, a expressão 
“sistema de transporte” é substituída por 
“sistema de rede de transporte e /ou 
armazenagem e/ou de GNL” 

Or. en

Alteração 127
Britta Thomsen

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

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O nº 1 do artigo 1º passa a ter a 
seguinte redacção:
"1. A presente directiva estabelece 
regras comuns para a produção, 
transporte, distribuição e fornecimento 
[...]de gás tendo em vista a criação de 
mercados integrados e competitivos na 
União Europeia. Define as normas 
relativas à organização e ao 
funcionamento do sector do gás e ao 
acesso ao mercado, bem como os 
critérios e mecanismos aplicáveis aos 
concursos e  à concessão de autorizações 



AM\717626PT.doc 69/109 PE404.542v02-00

PT

[...] e à exploração de redes. Estabelece 
igualmente obrigações de serviço 
universal e direitos para os consumidores 
de gás e clarifica as obrigações em 
matéria de concorrência.”

Or. en

Justificação

Há que alargar o âmbito para garantir que os consumidores constituem o cerne da Directiva. 
Cumpre ainda sublinhar as obrigações em matéria de concorrência.  

Alteração 128
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O nº 1 do artigo 1º passa a ter a 
seguinte redacção:
"1. A presente directiva estabelece 
regras comuns para a produção, 
transporte, distribuição, [...] 
armazenagem e fornecimento de gás 
tendo em vista a criação de mercados 
integrados e competitivos na União 
Europeia. Define as normas relativas à 
organização e ao funcionamento do 
sector do gás e ao acesso ao mercado, 
bem como os critérios e mecanismos 
aplicáveis aos concursos, à concessão de 
autorizações [...] e à exploração das 
redes. Estabelece igualmente obrigações 
de serviço universal e direitos para os 
consumidores de gás e clarifica as 
obrigações em matéria de concorrência.”

Or. en
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(Aditamento de novos elementos ao Artigo 1, nº 1 da Directiva 2003/55/CE)

Justificação

Há que alargar o âmbito para garantir que os consumidores constituem o cerne da Directiva. 
Cumpre ainda sublinhar as obrigações em matéria de concorrência.

Alteração 129
Claude Turmes

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

Texto da Comissão Alteração

(-1-A) O nº 1 do artigo 2º passa a ter a 
seguinte redacção:
"2. 2. "As regras estabelecidas na 
presente directiva para o gás natural, 
incluindo o gás natural liquefeito (GNL), 
são igualmente aplicáveis de forma não 
discriminatória ao biogás e ao gás 
proveniente da biomassa ou a outros 
tipos de gás, na medida em que esses 
gases possam ser, do ponto de vista 
técnico e da segurança, injectados e 
transportados na rede de gás natural."

Or. en

(Aditamento de uma clarificação ao Artigo 1, nº 2 da Directiva 2003/55/CE)

Justificação

Admitindo que os requisitos técnicos e de segurança são cumpridos para os diferentes tipos 
de gás, é necessário colocar a tónica na não discriminação do acesso para os diferentes tipos 
de gás.
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Alteração 130
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea -a) (nova)
Directiva 2003/55/CE 
Artigo 2 – nº 3

Texto da Comissão Alteração

-a) O número 3 passa a ter a seguinte 
redacção:
“3. "Transporte", o transporte de gás 
natural através  [...] de uma rede
essencialmente constituída por gasodutos 
de alta pressão, distinta da rede de 
gasodutos a montante e distinta da parte 
dos gasodutos de alta pressão utilizados 
principalmente na distribuição local de 
gás natural, para efeitos do seu 
fornecimento a clientes, mas não 
incluindo o fornecimento;”

Or. en

Justificação

A actual definição de “transporte” na Directiva 2003/55/CE difere da definição de 
“transporte” constante do Regulamento 1775/2005. A proposta de alteração altera a 
definição constante da Directiva e propõe a definição do Regulamento.

Alteração 131
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea -a) (nova)
Directiva 2003/55/CE
Artigo 2 – nº 3

Texto da Comissão Alteração

-a) O número 3 passa a ter a seguinte 
redacção:
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"3. "Transporte", o transporte de gás 
natural através  [...] de uma rede 
essencialmente constituída por gasodutos 
de alta pressão, distinta da rede de 
gasodutos a montante e distinta da parte 
dos gasodutos de alta pressão utilizados 
principalmente na distribuição local de 
gás natural, para efeitos do seu 
fornecimento a clientes, mas não 
incluindo o fornecimento;”

Or. en

(Clarificação da definição de “transporte” constante do nº 3 do artigo 2º da Directiva 
2003/55/CE)

Justificação

A actual definição de “transporte” na Directiva 2003/55/CE difere da definição de 
“transporte” constante do Regulamento 1775/2005. A proposta de alteração altera a 
definição constante da Directiva e propõe a definição consagrada no Regulamento.

Alteração 132
Hannes Swoboda

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea -a) (nova)
Directiva 2003/55/CE 
Artigo 2 – nº 3

Texto da Comissão Alteração

-a) O número 3 passa a ter a seguinte 
redacção:
"3. "Transporte", o transporte de gás 
natural através de uma rede 
essencialmente constituída por gasodutos 
de alta pressão, distinta da rede de 
gasodutos a montante e distinta da parte 
dos gasodutos de alta pressão utilizados 
principalmente na distribuição local de 
gás natural, para efeitos do seu 
fornecimento a clientes, mas não 
incluindo o fornecimento; 

Or. de
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Justificação

A definição de “transporte” na Directiva 2003/55/CE difere da definição de “transporte” 
constante do Regulamento 1775/2005. A proposta de alteração retoma na Directiva a 
definição constante do Regulamento.

Alteração 133
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea -a-A) (nova)
Directiva 2003/55/CE 
Artigo 2 – nº 9

Texto da Comissão Alteração

-a-A) O número 9 passa a ter a seguinte 
redacção:
"9. "Instalação de armazenamento", 
uma instalação utilizada para o 
armazenamento de gás natural, 
pertencente e/ou explorada por uma 
empresa de gás natural, incluindo a 
parte das instalações de GNL utilizada 
para o armazenamento, mas excluindo a 
parte utilizada exclusivamente para 
operações de produção e excluindo as 
instalações exclusivamente reservadas 
aos operadores das redes de transporte 
no exercício das suas funções;”

Or. en

Justificação

Convém melhorar a formulação da presente definição, por forma a assegurar que os 
operadores das instalações de armazenamento não possam argumentar que, uma vez que a 
maior parte das suas instalações são utilizadas para operações de produção, não deveriam 
estar sujeitas ao regime de acesso regulamentado ou negociado de terceiros è rede.
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Alteração 134
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea -a-A) (nova)
Directiva 2003/55/CE 
Artigo 2 – nº 9

Texto da Comissão Alteração

-a-A) O número 9 passa a ter a seguinte 
redacção:
“9. "Instalação de armazenamento", 
uma instalação utilizada para o 
armazenamento de gás natural, 
pertencente e/ou explorada por uma 
empresa de gás natural, incluindo a 
parte das instalações de GNL utilizada 
para o armazenamento, mas excluindo a 
parte utilizada exclusivamente para 
operações de produção e excluindo as 
instalações exclusivamente reservadas 
aos operadores das redes de transporte 
no exercício das suas funções;”

Or. en

(Clarificação da definição de “instalação de armazenamento” constante do nº 9 do artigo 2º 
da Directiva 2003/55/CE)

Justificação

Por razões de clareza e de coerência, a expressão “exclusivamente” deve ser aditada à 
definição de instalação de armazenamento na frase “a parte utilizada exclusivamente para 
operações de produção” a exemplo do que se verifica em “exclusivamente reservadas aos 
operadores das redes de transporte”.

Alteração 135
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea a-B) (nova)
Directiva 2003/55/CE 
Artigo 2 – nº 14
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Texto da Comissão Alteração

-a-B) O número 14 passa a ter a seguinte 
redacção:
“14. «Serviços auxiliares», todos os 
serviços necessários ao acesso e à 
exploração de redes de transporte e/ou 
distribuição e/ou de instalações de GNL, 
e/ou instalações de armazenamento
incluindo sistemas de equilibragem [...];”

Or. en

(Supressão da última parte da definição existente de “serviços auxiliares” constante do nº 14 
do artigo 2º da Directiva 2003/55/CE)

Justificação

Se a oferta de capacidades (serviços) de tratamento/conversão de gás não for suficiente ou se 
um acesso equitativo e não discriminatório não for assegurado, corre-se o risco de provocar 
entraves comerciais/à concorrência e de reduzir o nível de liquidez e de integração do 
mercado. É, por conseguinte, necessário instituir um quadro regulamentar apropriado para o 
acesso às instalações (serviços) de tratamento/conversão de gás. 

Alteração 136
Giles Chichester

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea -a-B) (nova)
Directiva 2003/55/CE 
Artigo 2 – nº 14

Texto da Comissão Alteração

-a-B) O número 14 passa a ter a seguinte 
redacção:
"14. “Serviços auxiliares", todos os 
serviços necessários ao acesso e à 
exploração de redes de transporte e/ou 
distribuição e/ou instalações de GNL 
e/ou instalações de armazenamento, 
incluindo sistemas de compensação de 
carga e de mistura e injecção de gases 
inertes, mas excluindo os meios 
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exclusivamente reservados aos 
operadores da rede de transporte no 
exercício das suas funções;”

Or. en

(Alteração do artigo 2, nº 14 da Directiva 2003/55/CE)

Justificação

Convém melhorar a formulação do presente número para assegurar que a “mistura” não se 
circunscreva à mistura de fluxos de gás natural mas incluía também a injecção de azoto, que 
constitui a principal forma para converter gás de alto valor calorífico em gás de baixo valor 
calorífico (gás H para gás L). Dado que existe efectivamente um monopólio no mercado do 
gás L, o acesso a uma conversão de qualidade é essencial para criar concorrência.

Alteração 137
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 –  alínea –a-C) (novo)
Directiva 2003/55/CE 
Artigo 2 – nº 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

-a-C) É inserida a seguinte alínea: 
“14-A. “concorrência leal num mercado 
aberto", uma situação no mercado em 
que nenhuma empresa esteja habilitada a 
deter mais de 30% da quota do mercado 
em questão e em que as três maiores 
empresas não detenham mais de 50% e as 
cinco maiores empresas não detenham 
mais de 66,7% da quota deste mercado;”

Or. en
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Alteração 138
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea –a-D) (nova)
Directiva 2003/55/CE 
Artigo 2 – nº 17

Texto da Comissão Alteração

a-D) O número 17 passa a ter a seguinte 
redacção:
“17. "Interligação", uma conduta de 
transporte que atravessa ou transpõe 
uma fronteira entre Estados-Membros 
com a principal finalidade de ligar as 
respectivas redes de transporte 
nacionais;”

Or. en

(Clarificação da definição de “interligação” constante do nº 17 do artigo 2º da Directiva 
2003/55/CE)

Justificação

A actual definição poderá ser realista no caso de interligações eléctricas mas não existem 
condutas de gás que tenham como única finalidade ligar os sistemas de dois Estados-
Membros, excepção feita a conduta submarinas.

Alteração 139
Hannes Swoboda

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea –a-D) (nova)
Directiva 2003/55/CE 
Artigo 2 – nº 17

Texto da Comissão Alteração

a-D) O número 17 passa a ter a seguinte 
redacção:
"17) “Interligação", uma conduta de 
transporte que atravessa ou transpõe 
uma fronteira entre Estados-Membros 
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com a principal finalidade de ligar as 
respectivas redes de transporte 
nacionais;”

Or. de

Justificação

A actual definição poderá ser pertinente no caso de interligações em redes eléctricas mas não 
existem condutas de gás que tenham como única finalidade ligar os sistemas de dois Estados-
Membros, excepção feita a conduta submarinas

Alteração 140
Eugenijus Maldeikis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea a-A) (nova)
Directiva 2003/55/CE 
Artigo 2 – nº 32-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

a-A) É aditado o seguinte número:
“32-A “Mercado isolado”, um Estado-
Membro sem qualquer interligação com 
as redes de transporte nacionais de outros 
Estados-Membros e/ou cujo 
abastecimento de gás seja controlado por 
uma pessoa ou pessoas de um país 
terceiro.

Or. lt

Alteração 141
Giles Chichester

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea b-A) (nova)
Directiva 2003/55/CE 
Artigo 2 – n.º 36-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

b-A) É aditada a seguinte alínea:
“36-A “proprietário da rede de 
transporte”, uma pessoa singular ou 
colectiva responsável pela execução das 
actividades enunciadas no nº 6 do artigo 
9º num Estado-Membro em que um 
operador independente tenha sido 
designado por esse Estado-Membro e 
confirmado pela Comissão nos termos no 
nº 1 do artigo 9º.”

Or. en

Justificação

A separação entre a gestão das redes de transporte e as empresas de gás e electricidade 
verticalmente integradas constitui um dos objectivos fundamentais do “terceiro pacote” 
legislativo em apreço.  Afigura-se, por conseguinte, essencial definir claramente o âmbito 
dessa separação. As obrigações de confidencialidade aplicáveis aos diferentes actores do 
mercado constituem um domínio no qual os requisitos de separação impostos pela legislação 
não são suficientemente claros. 

Alteração 142
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea b-A) (nova)
Directiva 2003/55/CE 
Artigo 2 – n.º 36-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

b-A) É aditada a seguinte alínea:
“36-A “projecto de interesse prioritário 
para a União Europeia " , um projecto de 
infra-estruturas de gás que contribua 
para fornecer à União uma nova fonte de 
gás cuja parte no abastecimento de gás 
em mais de um Estado-Membro da União 
se traduza por uma maior diversificação 
dos actuais abastecimentos de gás;"
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Or. en

(Aditamento de um novo número 36-A ao artigo 2º da Directiva 2003/55/CE)

Justificação

A existência de infra-estruturas suficientes constitui um pressuposto do desenvolvimento da 
concorrência no mercado do gás. A experiência adquirida evidencia que muitas vezes os 
grandes investimentos são decididos a nível político com uma participação limitada das 
entidades reguladoras. Assim sendo, cumpre definir “projectos de interesse prioritário para 
a União Europeia”, os quais deveriam alicerçar-se em decisões políticas estratégicas.

Alteração 143
Hannes Swoboda

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea b-A) (nova)
Directiva 2003/55/CE 
Artigo 2 – n.º 36-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

b-A) É aditada a seguinte alínea:
“36-A “projecto de interesse para a União 
Europeia " , um projecto de infra-
estruturas de gás que contribua para 
fornecer à União uma nova fonte de gás  
cuja parte no abastecimento de gás em 
mais de um Estado-Membro da União se 
traduza por uma maior diversificação dos 
actuais abastecimentos de gás;"

Or. xm

Justificação

A procura de capacidades de transporte não cessa de crescer na Europa, razão pela qual são 
indispensáveis investimentos em novas infra-estruturas.  O desenvolvimento apropriado de 
novas infra-estruturas constitui uma condição essencial para que exista uma concorrência 
europeia eficaz no mercado do gás.  Assim sendo, é necessário definir « projectos de 
interesse europeu » e adoptar as decisões estratégicas e políticas necessárias para este efeito.
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Alteração 144
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea b-A) (nova)
Directiva 2003/55/CE 
Artigo 2 – n.º 36-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

b-A) É aditado o seguinte número:
"36-A. “projecto de interesse para a 
União Europeia ", um projecto de infra-
estruturas de gás que contribua para 
fornecer à União uma nova fonte de gás  
cuja parte no abastecimento de gás em 
mais de um Estado-Membro da União se 
traduza por uma maior diversificação dos 
actuais abastecimentos de gás;"

Or. de

(Aditamento de um novo número no Artigo 2º da Directiva 2003/55/CE)

Justificação

Uma vez que a procura de capacidades de transporte não cessa de crescer, são 
indispensáveis investimentos em novas infra-estruturas, a fim de dispor de capacidades 
suficientes de transporte, armazenamento e GNL. O desenvolvimento apropriado de novas 
infra-estruturas constitui uma condição essencial para a evolução da concorrência no 
mercado do gás. Até à data, as decisões relativas a inúmeros investimentos importantes 
foram adoptadas a nível político e nas quais os reguladores apenas participaram de forma 
circunscrita. Assim sendo, é necessário definir « projectos de interesse europeu » e adoptar 
as decisões estratégicas e políticas necessárias para este efeito.

Alteração 145
Dorette Corbey

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea b-A) (nova) 
Directiva 2003/55/CE 
Artigo 2 – n.º 36-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

b-A) É aditada a seguinte alínea:
“36-A "Preço acessível", um preço 
definido a nível nacional pelos Estados-
Membros em consulta com as entidades 
reguladoras nacionais, os parceiros 
sociais e todas as partes interessadas, 
tendo em conta o conceito de pobreza 
energética definido no número 36-B;”

Or. en

Justificação

Tal deveria ser determinado a nível de Estado-Membro, dado tratar-se claramente de uma 
questão de subsidiariedade.

Alteração 146
Giles Chichester

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea b-A) (nova) 
Directiva 2003/55/CE 
Artigo 2 – n.º 36-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

b-A) É aditada a seguinte alínea:
“36-A “concorrência leal num mercado 
aberto", uma situação no mercado em 
que nenhuma empresa esteja habilitada a 
deter mais de 50% do mercado em causa.”

Or. en

Justificação

Tal permitirá abrir os mercados nos Estados-Membros, em particular naqueles em que os 
mercados sejam dominados por determinados intervenientes, que tenham sido reiteradamente 
responsáveis por abusos de poder, bem como assegurar um acesso equitativo por parte de 
outros intervenientes do mercado.  À medida que os mercados se vão tornando mais 
integrados, a dimensão geográfica do mercado aumentará, de modo que esta disposição 
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permitirá que as empresas se expandam com a concomitante expansão do mercado. O 
mercado relevante deveria ser definido pela Comissão.

Alteração 147
Šarūnas Birutis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea b-A) (nova) 
Directiva 2003/55/CE 
Artigo 2 – n.º 36-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

b-A) É aditada a seguinte alínea:
“36-A “concorrência leal num mercado 
aberto", uma situação no mercado em 
que nenhuma empresa esteja habilitada a 
deter mais de 40% do mercado em causa.”

Or. en

Justificação

Tal permitirá abrir os mercados nos Estados-Membros, em particular naqueles em que os 
mercados sejam dominados por determinados intervenientes, que tenham sido reiteradamente 
responsáveis por abusos de poder, bem como assegurar um acesso equitativo por parte de 
outros intervenientes do mercado.  À medida que os mercados se vão tornando mais 
integrados, a dimensão geográfica do mercado aumentará, de modo que esta disposição 
permitirá que as empresas se expandam com a concomitante expansão do mercado. O 
mercado relevante deveria ser definido pela Comissão.

Alteração 148
Eluned Morgan

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea b-A) (nova)
Directiva 2003/55/CE 
Artigo 2 – n.º 36-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

b-A) É aditada a seguinte alínea:
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“36-A “concorrência leal num mercado 
aberto", uma situação no mercado em 
que nenhuma empresa esteja habilitada a 
deter mais de 20% do mercado em causa.”

Or. en

Justificação

Tal permitirá abrir os mercados nos Estados-Membros, em particular naqueles em que os 
mercados sejam dominados por determinados intervenientes, que tenham sido reiteradamente 
responsáveis por abusos de poder, bem como assegurar um acesso equitativo por parte de 
outros intervenientes do mercado.   À medida que os mercados se vão tornando mais 
integrados, a dimensão geográfica do mercado aumentará, de modo que esta disposição 
permitirá que as empresas se expandam com a concomitante expansão do mercado.  O 
mercado relevante deveria ser definido pela Comissão.

Alteração 149
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea b-A) (nova)
Directiva 2003/55/CE 
Artigo 2 – n.º 36-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

b-A) É aditada a seguinte alínea:
“36-A "sítio industrial", uma zona 
geográfica, de propriedade privada, que 
dispõe de uma rede de gás natural que se 
destina essencialmente a abastecer os 
clientes industriais neste local.”

Or. en

Justificação

Today, operators of energy grids on industrial sites do not have to comply with a series of 
obligations concerning the operation of the grid in all EU Member States. This practice has 
no clear EU legal basis. Therefore, EU legislation should formally enable Member States to 
provide derogations for industrial sites as this would ensure legal certainty. The 
differentiated treatment of industrial grids is important as it ensures proportionate efforts 
while not compromising the aims of liberalisation. This amendment does not compromise the 
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rights of end consumers on industrial sites. Typically, there are few independent end 
consumers supplied from industrial sites (less than 50).

Alteração 150
Eluned Morgan

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea b-B) (nova)
Directiva 2003/55/CE 
Artigo 2 – nº 36-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

b-B) É aditada a seguinte alínea:
“36-B. “pobreza energética”, um 
agregado que não está em condições 
financeiras de assegurar o aquecimento 
da respectiva residência a um nível 
aceitável segundo os níveis recomendados 
pela Organização Mundial de Saúde, 
entre 18° C e 22° C, consoante a função 
de cada área, em todas as áreas da 
habitação que estejam ocupadas. Inclui 
também a capacidade de adquirir outros 
serviços energéticos para a respectiva 
habitação a um preço razoável. Um
agregado familiar encontra-se numa 
situação de pobreza energética se a 
percentagem das despesas de energia nas 
despesas totais do agregado exceder o 
dobro da média nacional das despesas de 
energia.”

Or. en

Justificação

Devido à inexistência de uma definição, muitos Estados-Membros não coligem dados sobre o 
número de cidadãos que se encontram numa situação de pobreza energética. Ao basearem-se 
numa definição comum, os Estados-Membros estarão cientes da dimensão do problema e 
serão encorajados a adoptar medidas para lhe fazer face. Esta definição, baseada em 
actividades de investigação levadas a efeito por um grupo de académicos europeus, assegura 
a realização de um cálculo susceptível de ser aplicado em toda a UE. Destina-se a agregados 
familiares de baixos rendimentos que pagam uma factura proporcionalmente mais elevada 
pela sua energia. 
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Alteração 151
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea b-B) (nova)
Directiva 2003/55/CE 
Artigo 2 – nº 36-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

b-B) É aditada a seguinte alínea:
“36-B. “serviços de mistura”, tratamento 
de gás não conforme às especificações a 
partir de outras fontes de gás, por forma a 
que a mistura obtida se situe na gama das 
normas de qualidade de gás autorizadas.  
Este serviço é assegurado por um 
operador da instalação do tratamento de 
gás;” 

Or. en

(Aditamento de um novo número 36-B ao artigo 2º da Directiva 2003/55/CE)

Justificação

A conversão da qualidade do gás constitui uma importante questão em alguns Estados-
Membros e poderá surtir um importante impacto nos fluxos transfronteiriços. A 
disponibilidade de capacidade de conversão da qualidade é crucial para o desenvolvimento 
de mercados grossistas líquidos. Se a oferta de capacidades (serviços) de conversão de gás 
não for suficiente ou se um acesso equitativo e não discriminatório não for assegurado, 
corre-se o risco potencial de provocar entraves comerciais/à concorrência e de reduzir o 
nível de liquidez e de liquidez do mercado.

Alteração 152
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea b-C) (nova) 
Directiva 2003/55/CE
Artigo 2 – nº 36-C (novo)
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Texto da Comissão Alteração

b-C) É aditada a seguinte alínea:
“36-C. “serviços de balasto”, o tratamento 
do gás com azoto para permitir o 
empobrecimento do gás e torná-lo 
conforme às normas de qualidade de gás 
prevalecentes. Este serviço é assegurado 
por um operador da instalação do 
tratamento de gás.” 

Or. en

(Aditamento de um novo número 36-C ao artigo 2º da Directiva 2003/55/CE)

Justificação

Mesma justificação da alteração Turmes/Harms relativa à qualidade do gás, alterações 13 e 
14.

Alteração 153
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea b-D) (novo)
Directiva 2003/55/CE
Artigo 2 – ponto 36-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

b-D) É aditado o seguinte ponto:
"36-D. "Estação de tratamento de gás", 
uma instalação utilizada na prestação de 
serviços de mistura e/ou lastragem para o 
tratamento de gás natural, que seja 
propriedade de uma empresa de gás 
natural e/ou por esta explorada;"

Or. en

(Aditamento de um novo ponto 36-D no artigo 2.º da Directiva 2003/55/CE)
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Justificação

Justificação igual à das alterações Turmes/Harms sobre a qualidade do gás, a saber, 
alterações 13 e 14.

Alteração 154
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea b-E) (novo)
Directiva 2003/55/CE
Artigo 2 – ponto 36-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

b-E) É aditado o seguinte ponto:
"36-E. "Operador de tratamento de gás", 
uma pessoa singular ou colectiva que 
desempenhe a função de tratamento de 
gás e seja responsável pela exploração de 
uma instalação de tratamento de gás;"

Or. en

(Aditamento de um novo ponto 36-E no artigo 2.° da Directiva 2003/55/CE)

Justificação

Justificação igual à das alterações Turmes/Harms sobre a qualidade do gás, a saber, 
alterações 13 e 14.

Alteração 155
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-A (novo)
Directiva 2003/55/CE
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

1-A. O n.º 2 do artigo 3.º passa a ter a 
seguinte redacção:
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"2. Tendo plenamente em conta as 
disposições pertinentes do Tratado, 
nomeadamente do artigo 86.º, os 
Estados-Membros podem impor às 
empresas que operam no sector do gás, 
no interesse económico geral, obrigações 
de serviço público em matéria de 
segurança, incluindo a segurança do 
fornecimento, de regularidade e
qualidade [...], assim como de protecção 
do ambiente, incluindo a eficiência 
energética e a protecção do clima. [...]"

Or. en

(Aditamento de novos elementos no n.º 3 do artigo 2.° da Directiva 2003/55/CE)

Justificação

Ao transferir a referência ao preço dos fornecimentos das considerações relativas às 
obrigações de serviço público para as considerações relativas aos clientes vulneráveis, a 
alteração visa assegurar que as medidas relativas ao preço dos fornecimentos tenham por 
alvo os clientes mais vulneráveis. Ao definir objectivos mais específicos, o resultado final 
deve beneficiar os clientes que mais necessitam de protecção.

Alteração 156
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-A (novo)
Directiva 2003/55/CE
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

1-A. O n.º 2 do artigo 3.º passa a ter a 
seguinte redacção:
"2. Tendo plenamente em conta as 
disposições pertinentes do Tratado, 
nomeadamente do seu artigo 86.º, os 
Estados-Membros podem impor às 
empresas do sector do gás, no interesse 
económico geral, obrigações de serviço 
público em matéria de segurança, 
incluindo a segurança do fornecimento, 
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de regularidade, qualidade e preço dos 
fornecimentos, assim como de protecção 
do ambiente, incluindo a eficiência 
energética, as energias renováveis e a 
protecção do clima. Essas obrigações 
devem ser claramente definidas, 
transparentes, não discriminatórias, 
verificáveis e garantir a igualdade de 
acesso das empresas do sector do gás da
União Europeia aos consumidores 
nacionais. Relativamente à segurança do 
fornecimento, à eficiência 
energética/gestão da procura e ao 
cumprimento dos objectivos ambientais 
e em matéria de energias renováveis
referidos no presente número, os 
Estados-Membros podem instaurar um 
sistema de planeamento a longo prazo, 
tendo em conta a possibilidade de 
terceiros procurarem aceder à rede."

Or. en

(Aditamento de novos elementos no n.º 3 do artigo 2.º da Directiva 2003/55/CE)

Justificação

É necessário fazer referência, nesta directiva, às energias renováveis e aos objectivos fixados 
neste domínio. 

Alteração 157
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Texto da Comissão Alteração

(1-B) O n.º 3 do artigo 3.º passa a ter a 
seguinte redacção:
"3. Os Estados-Membros devem tomar 
medidas adequadas para lutar contra a 
pobreza energética nos planos de acção 
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nacionais em matéria de energia, a fim de 
garantir uma redução em termos reais do 
número de pessoas em situação de 
pobreza energética, e devem comunicar 
essas medidas à Comissão. Os 
Estados-Membros podem adoptar uma 
abordagem integrada para garantir o 
cumprimento das obrigações de serviço 
universal e de serviço público. Essas 
medidas podem incluir tarifas especiais 
para clientes vulneráveis e determinados 
agregados familiares e devem prever 
sistemas para melhorar a eficiência 
energética. A Comissão deve fornecer 
indicadores que permitam vigiar o 
impacto de tais medidas na pobreza 
energética. Tais medidas não devem 
obstar à abertura dos mercados a que se 
refere o artigo 23.º. Neste contexto, os 
Estados-Membros devem velar por que as 
empresas de distribuição apliquem 
processos rigorosos para evitar qualquer 
interrupção do abastecimento de clientes 
domésticos, tendo em conta os clientes 
vulneráveis e em situação de pobreza 
energética. Os Estados-Membros devem 
estabelecer definições de clientes 
vulneráveis e em situação de pobreza 
energética e velar pela aplicação dos 
direitos e das obrigações ligadas a estes 
clientes."

Or. en

(Substituição do n.º 3 do artigo 3.º da Directiva 2003/55/CE por um número praticamente 
novo)

Justificação

A pobreza energética é um problema crescente em todos os Estados-Membros. É necessária 
uma abordagem integrada, e o papel desempenhado pelas entidades reguladoras nacionais é 
essencial. A Comissão deve igualmente assumir a responsabilidade de seguir os progressos 
realizados pelos Estados-Membros neste domínio e de comunicar as medidas que foram 
aplicadas com êxito pelos Estados-Membros para combater a pobreza energética.
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Alteração 158
Robert Goebbels, Hannes Swoboda

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

Texto da Comissão Alteração

(1-B) O n.º 3 do artigo 3.º passa a ter a 
seguinte redacção:
"3. Os Estados-Membros devem tomar 
medidas adequadas para lutar contra a 
pobreza energética nos planos de acção 
nacionais, a fim de garantir uma redução 
em termos reais do número de pessoas em 
situação de pobreza energética, e devem 
comunicar essas medidas à Comissão. Os 
Estados-Membros podem adoptar uma 
abordagem integrada para garantir o 
cumprimento das obrigações de serviço 
universal e de serviço público. Essas 
medidas podem incluir tarifas especiais 
para clientes vulneráveis e determinados 
agregados familiares e devem prever 
sistemas para melhorar a eficiência 
energética e apoio social a favor dos 
grupos de consumidores de baixos 
rendimentos. A Comissão fornecerá 
indicadores que permitirão seguir o 
impacto de tais medidas na pobreza 
energética. Tais medidas não devem 
obstar à abertura dos mercados a que se 
refere o artigo 23.º."

Or. en

(Substituição do n.º 3 do artigo 3.º da Directiva 2003/55/CE por um número praticamente 
novo)

Justificação

A pobreza energética é um problema crescente em todos os Estados-Membros. É necessária 
uma abordagem integrada, e o papel desempenhado pelas entidades reguladoras nacionais é 
essencial. A Comissão deve igualmente assumir a responsabilidade de seguir os progressos 
realizados pelos Estados-Membros neste domínio e de comunicar as medidas que foram 
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aplicadas com êxito pelos Estados-Membros para combater a pobreza energética.

Alteração 159
Alejo Vidal-Quadras

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

Texto da Comissão Alteração

(1-B) O n.º 3 do artigo 3.º passa a ter a 
seguinte redacção:
"3. Os Estados-Membros devem adoptar 
medidas adequadas para garantir a 
protecção dos clientes finais e assegurar 
níveis elevados de protecção dos 
consumidores e devem, em especial, 
garantir a existência de salvaguardas 
adequadas para proteger os clientes 
vulneráveis, incluindo medidas 
adequadas, como medidas relacionadas 
com as condições de pagamento, que 
contribuam para evitar o corte da 
ligação. [...]"

Or. en

(Aditamento de novos elementos no n.º 3 do artigo 3.º da Directiva 2003/55/CE)

Justificação

Ao transferir a referência ao preço dos fornecimentos das considerações relativas às 
obrigações de serviço público para as considerações relativas aos clientes vulneráveis, a 
alteração visa assegurar que as medidas relativas ao preço dos fornecimentos tenham por 
alvo os clientes mais vulneráveis. Ao definir objectivos mais específicos, o resultado final 
deve beneficiar os clientes que mais necessitam de protecção.



PE404.542v02-00 94/109 AM\717626PT.doc

PT

Alteração 160
Pia Elda Locatelli

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

Texto da Comissão Alteração

(1-B) O n.º 3 do artigo 3.º passa a ter a 
seguinte redacção:
"3. Os Estados-Membros devem adoptar 
medidas adequadas para garantir a 
protecção dos clientes finais e assegurar 
níveis elevados de protecção dos 
consumidores e devem, em especial, 
garantir a existência de salvaguardas 
adequadas para proteger os clientes 
vulneráveis, incluindo medidas 
adequadas que contribuam para evitar o 
corte da ligação. Neste contexto, podem 
adoptar medidas adequadas para 
proteger os clientes de zonas afastadas 
ligados à rede de gás e empresas de 
utilização intensiva de energia, tal como 
previsto no n.º 1, alínea a), do artigo 17.º 
da Directiva 2003/96/CE. Os 
Estados-Membros podem designar um 
fornecedor de último recurso para os 
clientes ligados à rede de gás. Os 
Estados-Membros devem garantir níveis 
elevados de protecção dos consumidores, 
especialmente no que respeita à 
transparência das condições contratuais 
gerais, às informações gerais e aos 
mecanismos de resolução de litígios. 
Devem ainda assegurar que os clientes 
elegíveis possam efectivamente mudar 
de fornecedor. Pelo menos no que 
respeita aos clientes domésticos, essas 
medidas devem incluir as fixadas no 
anexo A."

Or. en

(Aditamento de novos elementos no n.º 3 do artigo 3.º da Directiva 2003/55/CE)
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Justificação

Mesmo as empresas com utilização intensiva de energia têm de ser abrangidas pela presente 
directiva.

Alteração 161
Hannes Swoboda

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

Texto da Comissão Alteração

(1-C) No artigo 3.º é inserido o seguinte 
número:
"3-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que todos os clientes tenham o 
direito ao fornecimento por um 
fornecedor - desde que este concorde -
independentemente do Estado-Membro 
em que o mesmo está aprovado como 
fornecedor. Neste contexto, os 
Estados-Membros devem tomar todas as 
medidas necessárias para permitir que as 
empresas aprovadas como fornecedoras 
no seu país de origem possam fornecer os 
seus cidadãos sem terem de preencher 
condições adicionais."

Or. de

Justificação

Os fornecedores encontram em cada Estado-Membro condições diferentes em matéria de 
fornecimento dos clientes. Estas disparidades a nível das regras do mercado constituem um 
entrave importante ao acesso ao mercado. Para permitir um acesso incondicional ao 
mercado, convém aplicar o princípio do país de origem.
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Alteração 162
Paul Rübig

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

Texto da Comissão Alteração

(1-C) No artigo 3.º é inserido o seguinte 
número:
"3-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que todos os clientes tenham o 
direito ao fornecimento por um 
fornecedor - desde que este concorde -
independentemente do Estado-Membro 
em que o mesmo está aprovado como 
fornecedor. Neste contexto, os Estados 
Membros devem tomar todas as medidas 
necessárias para permitir que as empresas 
aprovadas como fornecedoras no seu país 
de origem possam fornecer os seus 
cidadãos sem terem de preencher 
condições adicionais."

Or. de

Justificação

Os fornecedores encontram em cada Estado-Membro condições diferentes em matéria de 
fornecimento dos clientes. Estas disparidades a nível das regras do mercado e das obrigações 
jurídicas constituem um entrave importante ao acesso ao mercado. Para permitir um acesso 
incondicional ao mercado, convém aplicar o princípio do país de origem, ou seja, quando um 
fornecedor estiver aprovado num Estado-Membro enquanto tal, deve poder fornecer clientes 
noutros Estados-Membros sem ter de preencher condições adicionais.

Alteração 163
Pia Elda Locatelli

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-D (novo)
Directiva 2003/55/CE
Artigo 3 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

(1-D) O n.º 4 do artigo 3.º passa a ter a 
seguinte redacção:
"4. Os Estados-Membros devem aplicar 
medidas adequadas para a consecução 
dos objectivos de coesão social e 
económica, de protecção do ambiente, 
que podem incluir medidas de eficiência 
energética/gestão da procura e meios de 
combate às alterações climáticas, e de 
segurança do fornecimento. Essas 
medidas podem incluir, em especial, a 
concessão de incentivos económicos 
adequados, mediante o recurso, quando 
apropriado, aos instrumentos nacionais 
e comunitários disponíveis, para a 
manutenção e construção das infra 
estruturas de rede necessárias, incluindo 
capacidade de interligação. Tendo 
plenamente em conta as disposições 
pertinentes no Tratado, os 
Estados-Membros podem promover 
acordos de longa duração entre 
consumidores de energia e empresas de 
abastecimento que contribuam para 
melhorar a produção e a distribuição de 
energia, permitindo que os consumidores 
obtenham uma parte equitativa dos 
benefícios daí resultantes, na condição de 
estes contratos permitirem lograr um nível 
de investimento óptimo no sector da 
energia."

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem desempenhar um papel importante, a fim de garantir aos 
consumidores vantagens reais.
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Alteração 164
Britta Thomsen

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-E (novo)
Directiva 2003/55/CE
Artigo 3 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-E) No artigo 3.º é inserido o seguinte 
número:
"5-A. A aplicação da presente directiva 
não deve ter incidências negativas no 
emprego, nas condições de trabalho e nos 
direitos dos trabalhadores em matéria de 
informação, consulta e participação. Os 
Estados-Membros devem consultar os 
parceiros sociais em causa sobre a 
aplicação de quaisquer modificações à 
presente directiva, a fim de atenuar os 
efeitos negativos para os trabalhadores. A 
Comissão informará os comités sectoriais 
de diálogo social competentes para o gás e 
a electricidade sobre as consultas levadas 
a cabo e as medidas tomadas."

Or. en

(Aditamento de um novo número após o n.º 5 do artigo 3.º da Directiva 2003/55/CE)

Justificação

São necessárias salvaguardas para proteger os trabalhadores do sector de quaisquer 
consequências negativas da abertura dos mercados da electricidade e do gás. Para atenuar 
eventuais consequências negativas, é importante que estas sejam debatidas com os parceiros 
sociais.

Alteração 165
Giles Chichester

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-F (novo)
Directiva 2003/55/CE
Artigo 3 – n.º 6-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(1-F) No artigo 3.º é inserido o seguinte 
número:
"6-A. A fim de promover a eficiência 
energética e contribuir para a redução da 
pobreza energética, as entidades 
reguladoras nacionais devem obrigar as 
empresas de gás a aplicar tarifas que 
aumentem quando forem atingidos níveis 
de consumo mais elevados, tendo como 
objectivos expressos promover um 
comportamento que favoreça a eficiência 
energética, reduzir a procura de gás pelos 
agregados familiares e as emissões 
domésticas de CO2 que lhes estão 
associadas, bem como baixar o custo da 
energia para os agregados familiares em 
situação de precariedade energética."

Or. en

(Aditamento de um novo número após o n.º 6 do artigo 3.º da Directiva 2003/55/CE)

Justificação

Este modelo tarifário constituiria uma revolução em relação ao modelo em vigor. Numa 
altura em que tentamos reduzir o consumo de energia, o modelo tarifário actual concede aos 
clientes preços mais vantajosos quanto maior for o consumo de energia. O modelo proposto é 
neutro em termos de custos para as empresas de gás e incentivaria a eficiência energética. 
Este modelo será plenamente concretizado quando forem introduzidos contadores 
inteligentes.

Alteração 166
Šarūnas Birutis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-F (novo)
Directiva 2003/55/CE
Artigo 3 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-F) No artigo 3.º é inserido o seguinte 
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número:
"6-A. A fim de promover a eficiência 
energética e contribuir para a redução da 
pobreza energética, as entidades 
reguladoras nacionais devem obrigar as 
empresas de gás a aplicar tarifas que 
aumentem quando forem atingidos níveis 
de consumo mais elevados, tendo como 
objectivos expressos promover um 
comportamento que favoreça a eficiência 
energética, reduzir a procura de gás pelos 
agregados familiares e as emissões 
domésticas de CO2 que lhes estão 
associadas, bem como assegurar que a 
primeira tarifa de gás aplicada 
corresponda ao consumo habitual dos 
agregados familiares com baixos 
rendimentos."

Or. en

(Aditamento de um novo número após o n.º 6 do artigo 3.º da Directiva 2003/55/CE)

Justificação

Este modelo tarifário constituiria uma revolução em relação ao modelo em vigor. Numa 
altura em que tentamos reduzir o consumo de energia, o modelo tarifário actual concede aos 
clientes preços mais vantajosos quanto maior for o consumo de energia. O modelo proposto é 
neutro em termos de custos para as empresas de gás e incentivaria a eficiência energética. 
Este modelo será plenamente concretizado quando forem introduzidos contadores 
inteligentes.

Alteração 167
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-F (novo)
Directiva 2003/55/CE
Artigo 3 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-F) No artigo 3.º é inserido o seguinte 
número:
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"6-A. A fim de promover a eficiência 
energética e contribuir para a redução da 
pobreza energética, as entidades 
reguladoras nacionais devem obrigar as 
empresas fornecedoras de gás a aplicar 
fórmulas tarifárias que impliquem que as 
tarifas aumentem em bloco e que o preço 
aumente quando são atingidos níveis de 
consumo mais elevados. As entidades 
reguladoras nacionais devem garantir que 
a parte do consumo que está sujeita ao 
preço mais baixo corresponda ao 
consumo típico dos agregados familiares 
com baixos rendimentos."

Or. en

(Aditamento de um novo número após o n.º 6 do artigo 3.º da Directiva 2003/55/CE)

Justificação

Este modelo tarifário constituiria uma revolução em relação ao modelo em vigor. Numa 
altura em que tentamos reduzir o consumo de energia, o modelo tarifário actual concede aos 
clientes preços mais vantajosos quanto maior for o consumo de energia. O modelo proposto é 
neutro em termos de custos para as empresas de gás e incentivaria a eficiência energética. 
Este modelo será plenamente concretizado quando forem introduzidos contadores 
inteligentes.

Alteração 168
Dorette Corbey

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-F (novo)
Directiva 2003/55/CE
Artigo 3 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-F) No artigo 3.º é inserido o seguinte 
número:
"6-A. A fim de promover uma utilização 
económica da energia e contribuir para a 
redução da pobreza energética, as 
entidades reguladoras nacionais devem 
obrigar as empresas fornecedoras de gás 
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a aplicar fórmulas tarifárias em que as 
tarifas aumentem em bloco e em que o 
preço aumente quando são atingidos 
níveis de consumo mais elevados. As 
entidades reguladoras nacionais devem 
garantir que a parte do consumo que está 
sujeita ao preço mais baixo corresponda 
ao consumo típico necessário para 
aquecer uma habitação eficiente em 
termos energéticos."

Or. en

(Aditamento de um novo número após o n.º 6 do artigo 3.º da Directiva 2003/55/CE)

Justificação

Este modelo tarifário constituiria uma revolução em relação ao modelo em vigor. Numa 
altura em que tentamos reduzir o consumo de energia, o modelo tarifário actual concede aos 
clientes preços mais vantajosos quanto maior for o consumo de energia. O modelo proposto é 
neutro em termos de custos para as empresas de gás e incentivaria a eficiência energética. 
Este modelo será plenamente concretizado quando forem introduzidos contadores 
inteligentes.

Alteração 169
Romano Maria La Russa

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2
Directiva 2003/55/CE
Artigo 3 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

(2) No artigo 3.º, é aditado o n.º 7, com a 
seguinte redacção:

Suprimido

"7. A Comissão adoptará orientações 
para a execução do presente artigo. Essas 
orientações, que têm por objectivo alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, complementando-a, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 30.º."



AM\717626PT.doc 103/109 PE404.542v02-00

PT

Or. de

Alteração 170
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2
Directiva 2003/55/CE
Artigo 3 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

(2) No artigo 3.º, é aditado o n.º 7, com a 
seguinte redacção:

Suprimido

"7. A Comissão adoptará orientações 
para a execução do presente artigo. Essas 
orientações, que têm por objectivo alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, complementando-a, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 30.º."

Or. de

Justificação

O processo de comitologia proposto visa limitar a influência do Parlamento Europeu. A 
Comissão propõe que o Parlamento tenha apenas a possibilidade de rejeitar as propostas da 
Comissão. Desse modo, importantes decisões sobre a realização do mercado interno da 
energia escapariam ao processo legislativo democrático.

Alteração 171
Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2
Directiva 2003/55/CE
Artigo 3 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

(2) No artigo 3.º, é aditado o n.º 7, com a Suprimido
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seguinte redacção:
"7. A Comissão adoptará orientações 
para a execução do presente artigo. Essas 
orientações, que têm por objectivo alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, complementando-a, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 30.º."

Or. de

Justificação

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

Alteração 172
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2
Directiva 2003/55/CE
Artigo 3 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

(2) No artigo 3.º, é aditado o n.º 7, com a 
seguinte redacção:

Suprimido

"7. A Comissão adoptará orientações 
para a execução do presente artigo. Essas 
orientações, que têm por objectivo alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, complementando-a, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 30.º."

Or. de

Justificação

As disposições necessárias à protecção dos consumidores devem ser incluídas directamente 
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na directiva, pelo que é inútil uma autorização para adoptar orientações.

Alteração 173
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2
Directiva 2003/55/CE
Artigo 3 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão adoptará orientações para a 
execução do presente artigo. Essas 
orientações, que têm por objectivo alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, complementando-a, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 30.º.

7. A Comissão adoptará orientações para a 
execução do presente artigo. Essas 
orientações, que têm por objectivo alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, complementando-a e 
clarificando-a, devem ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 30.º.

Or. en

Justificação

A directiva anterior continha medidas destinadas a proteger os consumidores finais, 
especialmente os consumidores vulneráveis. Era feita expressamente referência ao corte da 
ligação. Simultaneamente, os Estados-Membros eram incentivados a tomar medidas para 
melhorar a transparência, as informações gerais e os mecanismos de resolução de litígios. 
Contudo, na prática, os consumidores não beneficiaram das vantagens da abertura do 
mercado.  É, por conseguinte, necessário prever mecanismos de execução, para que os 
Estados-Membros possam especificar os requisitos a respeitar.

Alteração 174
Christian Ehler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2
Directiva 2003/55/CE
Artigo 3 – n.º 7
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Texto da Comissão Alteração

"7. A Comissão adoptará orientações para 
a execução do presente artigo. Essas 
orientações, que têm por objectivo alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, complementando-a, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 30.º."

"7. A Comissão pode modificar as
orientações para a execução do presente 
artigo. Essas orientações, que têm por 
objectivo alterar elementos não essenciais 
da presente directiva, complementando-a, 
devem ser modificadas em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo referido no n.º 3 do artigo 
30.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 deverá continuar a cingir-se a adaptações eventualmente 
necessárias.

Alteração 175
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2
Directiva 2003/55/CE
Artigo 3 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão adoptará orientações para a 
execução do presente artigo. Essas 
orientações, que têm por objectivo alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, complementando-a, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 30.º.

7. Depois de ter devidamente consultado 
as partes interessadas, a Comissão 
adoptará orientações para a execução do 
presente artigo. Essas orientações, que têm 
por objectivo alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, 
complementando-a, devem ser adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 30.º.

Or. en
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Justificação

Esta alteração destina-se a garantir o respeito dos princípios de boas práticas 
regulamentares aquando da elaboração e da aplicação das orientações.

Alteração 176
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2-A (novo)
Directiva 2003/55/CE
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) É inserido o seguinte artigo:
"Artigo 3.º-A

Transparência e publicação de 
informações destinadas aos clientes finais
1. Os Estados-Membros assegurarão que 
sejam disponibilizadas aos clientes finais, 
em conformidade com o disposto no 
anexo A, informações transparentes, 
comparáveis, adequadas e actualizadas 
sobre os preços e as tarifas aplicáveis e as 
condições normais respeitantes ao acesso 
e utilização dos serviços identificados no 
artigo 3.º. Os utilizadores da rede e, se 
necessário, os operadores da rede de
distribuição publicarão essas informações 
de forma facilmente acessível.
2. As entidades reguladoras nacionais 
velarão pelo fornecimento de informações 
que permitam aos clientes finais fazer 
uma avaliação independente do custo de 
padrões alternativos de utilização, através 
de guias interactivos ou de técnicas 
similares. Os Estados-Membros 
assegurarão que as autoridades 
reguladoras nacionais disponibilizem 
esses guias ou técnicas, caso não estejam 
disponíveis no mercado.
3. Os Estados-Membros assegurarão que 
as autoridades reguladoras nacionais 
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possam obrigar os utilizadores da rede e, 
se se justificar, os operadores da rede de 
distribuição a fornecer aos clientes, no 
momento e no local da compra, 
informações sobre as tarifas aplicáveis, 
para que os clientes sejam plenamente 
informados das condições tarifárias."

Or. en

(Aditamento de um novo artigo 3.º-A à Directiva 2003/55/CE)

Justificação

Para que os consumidores possam mudar de fornecedor precisam de dispor de informações 
suficientes para comparar as ofertas. As ofertas no mercado do gás são bastante complexas, 
pelo que é necessário aditar um novo artigo 3.º-A que especifique os requisitos a respeitar em 
matéria de transparência.

Alteração 177
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2-B (novo)
Directiva 2003/55/CE
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(2-B) O n.º 2 do artigo 4.º passa a ter a 
seguinte redacção:
"2. No caso de possuírem um regime de 
autorização, os Estados-Membros devem 
estabelecer critérios objectivos e não 
discriminatórios a cumprir por qualquer 
empresa que apresente um pedido de 
autorização de construção e/ou 
exploração de instalações de gás natural, 
ou um pedido de autorização para o 
fornecimento de gás natural. Os 
Estados-Membros não podem, de forma 
alguma, vincular a autorização a critérios 
que confiram às autoridades competentes 
poderes discricionários. Esses critérios e 
procedimentos não discriminatórios 
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para a concessão de autorizações devem 
ser tornados públicos. Os 
Estados-Membros devem assegurar que 
os procedimentos de autorização para 
instalações, gasodutos e equipamento 
conexo tenham em conta a importância 
do projecto para o mercado interno da 
energia."

Or. en

(Alterações à redacção do n.º 2 do artigo 4.º da Directiva 2003/55/CE)

Justificação

A ausência de infra-estruturas suficientes constitui um grande obstáculo à realização do 
mercado interno da energia. Em muitos Estados-Membros, não é possível realizar, dentro de 
um prazo razoável, projectos de construção de novas infra-estruturas e de modernização de 
infra-estruturas existentes, devido a problemas relacionados com os procedimentos de 
autorização.
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