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Alteração 38
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Contudo, presentemente, não pode ser 
garantido a nenhuma empresa da 
Comunidade o direito de vender 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. 

(3) 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.
Além disso, algumas regiões não dispõem 
de capacidade de interligação 
transfronteiriça, o que limita a integração 
do mercado.

Or. en

Justificação

É de notar que alguns Estados-Membros não dispõem de capacidade de interligação 
transfronteiriça. Esta situação entrava a integração dos mercados e, consequentemente, o 
mercado da energia europeu.

Alteração 39
Eugenijus Maldeikis

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Contudo, presentemente, não pode ser 
garantido a nenhuma empresa da 
Comunidade o direito de vender 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 

(3) Actualmente, contudo, 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, além da 
subsistência de mercados isolados, não 
existe ainda um acesso não discriminatório
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eficácia equivalente em todos os Estados-
Membros.

à rede nem uma supervisão reguladora de 
eficácia equivalente em todos os Estados-
Membros.

Or. lt

Alteração 40
Erika Mann

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Contudo, presentemente, não pode ser 
garantido a nenhuma empresa da 
Comunidade o direito de vender 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.

(3) Contudo, presentemente, não pode ser 
garantido a nenhuma empresa da 
Comunidade o direito de vender gás em 
qualquer Estado-Membro, 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.

Or. de

Justificação

O Regulamento deveria visar a garantia do acesso não discriminatório à rede, porém não 
pode ter por objectivo garantir que a venda de gás natural se faça em todos os Estados-
Membros em igualdade de condições.

Alteração 41
Paul Rübig

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Contudo, presentemente, não pode ser 
garantido a nenhuma empresa da 
Comunidade o direito de vender gás em 
qualquer Estado-Membro em igualdade de 

(3) Contudo, presentemente, não pode ser 
garantido a todas as empresas de todos os 
Estados-Membros o direito de vender gás 
em qualquer Estado-Membro em igualdade 
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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. 

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. 

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 42
Hannes Swoboda

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Contudo, presentemente, não pode ser 
garantido a nenhuma empresa da 
Comunidade o direito de vender 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.

(3) Contudo, presentemente, não pode ser 
garantido a todas as empresas de todos os 
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.

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.
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Alteração 43
Jerzy Buzek

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

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Há que alcançar um nível suficiente 
de capacidade de interligação 
transfronteiriça como primeiro passo para 
a integração dos mercados e para o 
desenvolvimento de um mercado único 
europeu da energia.

Or. en

Justificação

Este novo considerando vem no seguimento das conclusões da Presidência do Conselho 
Europeu de Bruxelas de 8/9 de Março de 2007, embora reconheça que, na prática, os níveis 
de capacidade de interligação variarão consoante as regiões da UE.

Alteração 44
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Há que alcançar um nível suficiente 
de capacidade de interligação 
transfronteiriça como primeiro passo para 
a integração dos mercados e para o 
desenvolvimento de um mercado único 
europeu da energia.

Or. en

Justificação

Este novo considerando vem no seguimento das conclusões da Presidência do Conselho 
Europeu de Bruxelas de 8/9 de Março de 2007, embora reconheça que, na prática, os níveis 
de capacidade de interligação variarão consoante as regiões da UE.
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Alteração 45
Erika Mann

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho 
intitulada “Uma política energética para a 
Europa” destacou a importância da plena 
realização do mercado interno do gás 
natural e da criação de igualdade de 
condições de concorrência para todas as 
empresas de gás da Comunidade. A 
Comunicação da Comissão ao Conselho e 
ao Parlamento Europeu “Perspectivas para 
o mercado interno do gás e da 
electricidade” e a Comunicação da 
Comissão “Inquiry pursuant to Article 17 
of Regulação (EC) N.º 1/2003 into the 
European gás and electricity sectors (Final 
Report)” mostraram que as presentes regras 
e medidas não proporcionam o quadro 
necessário para alcançar o objectivo de 
um mercado interno em bom 
funcionamento.

(4) A comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho 
intitulada “Uma política energética para a 
Europa” destacou a importância da plena 
realização do mercado interno do gás 
natural e da criação de igualdade de 
condições de concorrência para todas as 
empresas de gás da Comunidade. A 
Comunicação da Comissão ao Conselho e 
ao Parlamento Europeu “Perspectivas para 
o mercado interno do gás e da 
electricidade” e a Comunicação da 
Comissão “Inquiry pursuant to Article 17 
of Regulação (EC) N.º 1/2003 into the 
European gás and electricity sectors (Final 
Report)” mostraram que as presentes regras 
e medidas não foram aplicadas 
devidamente em todos os Estados-
Membros e que, por isso, até à data o 
objectivo de um mercado interno da 
energia em bom funcionamento não pôde
ser suficientemente realizado.

Or. de

Justificação

O estudo sobre este sector foi efectuado em Julho de 2005, quando a maioria dos Estados-
Membros não tinham completado a transposição da Directiva relativa ao gás. Ainda em 
Dezembro de 2006 a Comissão constatava (ver MEMO/06/481) que, dos 25 Estados-
Membros, 16 não tinham transposto — ou não tinham transposto satisfatoriamente— a 
regulamentação existente. A regulamentação existente deve ser devidamente transposta para 
o ordenamento jurídico nacional.
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Alteração 46
Eugenijus Maldeikis

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho 
intitulada “Uma política energética para a 
Europa” destacou a importância da plena 
realização do mercado interno do gás 
natural e da criação de igualdade de 
condições de concorrência para todas as 
empresas de gás da Comunidade. A 
Comunicação da Comissão ao Conselho e 
ao Parlamento Europeu “Perspectivas para 
o mercado interno do gás e da 
electricidade” e a Comunicação da 
Comissão “Inquiry pursuant to Artigo 17 
of Regulamento (CE) N.º 1/2003 into the 
European gas and electricity sectors (Final 
Report)” mostraram que as presentes regras 
e medidas não proporcionam o quadro 
necessário para alcançar o objectivo de um 
mercado interno em bom funcionamento.

(4) A comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho 
intitulada “Uma política energética para a 
Europa” destacou a importância da plena 
realização do mercado interno do gás 
natural e da criação de igualdade de 
condições de concorrência para todas as 
empresas de gás da Comunidade. A 
Comunicação da Comissão ao Conselho e 
ao Parlamento Europeu “Perspectivas para 
o mercado interno do gás e da 
electricidade” e a Comunicação da 
Comissão “Inquiry pursuant to Article 17 
of Regulation (EC) N.º 1/2003 into the 
European gas and electricity sectors (Final 
Report)” mostraram que as presentes regras 
e medidas não proporcionam o quadro 
necessário ou não asseguram a criação 
das ligações físicas necessárias para 
alcançar o objectivo de um mercado 
interno em bom funcionamento.

Or. lt

Alteração 47
Eugenijus Maldeikis

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) É particularmente necessário 
intensificar a cooperação e a coordenação 
entre os operadores das redes de transporte, 
a fim de assegurar a compatibilidade 
gradual dos códigos técnicos e códigos do 
mercado, proporcionando e gerindo um 

(6) É particularmente necessário criar 
ligações físicas entre as redes de gás e 
intensificar a cooperação e a coordenação 
entre os operadores das redes de transporte, 
a fim de assegurar a compatibilidade 
gradual dos códigos técnicos e códigos do 
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acesso transfronteiras efectivo às redes de 
transporte, e assegurar, por um lado, um 
planeamento coordenado e com suficiente 
perspectiva de futuro e, por outro, uma 
evolução técnica sólida para a rede de 
transporte na Comunidade, com a devida 
atenção ao ambiente, bem como promover 
a eficiência energética e a investigação e 
inovação, nomeadamente no que respeita a 
assegurar a penetração das fontes de 
energia renováveis e a divulgação das 
tecnologias com baixa dependência do 
carbono. Os operadores das redes de 
transporte devem explorar as suas redes em 
conformidade com estes códigos técnicos e 
códigos do mercado compatibilizados.

mercado, proporcionando e gerindo um 
acesso transfronteiras efectivo às redes de 
transporte, e assegurar, por um lado, um 
planeamento coordenado e com suficiente 
perspectiva de futuro e, por outro, uma 
evolução técnica sólida para a rede de 
transporte na Comunidade, com a devida 
atenção ao ambiente, bem como promover 
a eficiência energética e a investigação e 
inovação, nomeadamente no que respeita a 
assegurar a penetração das fontes de 
energia renováveis e a divulgação das 
tecnologias com baixa dependência do 
carbono. Os operadores das redes de 
transporte devem explorar as suas redes em 
conformidade com estes códigos técnicos e 
códigos do mercado compatibilizados.

Or. lt

Alteração 48
Teresa Riera Madurell

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

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Alguns mercados nacionais não têm 
qualquer ligação com os mercados 
vizinhos, ou têm uma ligação insuficiente, 
pelo que permanecem isolados. O 
mercado interno não poderá ser realizado 
se não forem criadas as necessárias 
interligações transfronteiriças. O 
planeamento das redes a nível nacional e 
europeu deve dedicar uma atenção 
especial ao desenvolvimento da 
capacidade de interligação 
transfronteiriça aberta ao acesso de 
terceiros, de molde a permitir a 
comercialização gás em todo o mercado
interno.

Or. en
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Justificação

O considerando não menciona este aspecto importante, que condiciona alguns pontos do 
presente regulamento.

Alteração 49
Jerzy Buzek

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Todos os participantes no mercado 
têm interesse no trabalho que se espera da 
rede europeia de operadores das redes de 
transporte. O processo de consulta é, por 
conseguinte, essencial, cabendo um papel 
importante às estruturas existentes, 
instituídas para o facilitar e aligeirar, 
como a EASEE-Gas (European 
Association for the Streamlining of 
Energy Exchange).

Suprimido

Or. en

Justificação

O Grupo Europeu de Reguladores da Electricidade e do Gás (ERGEG) está actualmente a 
proceder a consultas públicas a nível da União Europeia. Seria portanto conveniente que a 
Agência assumisse esta missão, uma vez que já possui experiência e normas bem 
estabelecidas no domínio das consultas públicas. Além disso, a Agência actua no interesse de 
todos os intervenientes no mercado, enquanto que os operadores das redes de transporte 
podem ser parte interessada. A fim de garantir a eficácia do processo, há ainda a salientar 
que a criação de um número excessivo de órgãos de consulta poderia implicar uma 
duplicação dos processos de consulta.
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Alteração 50
Giles Chichester

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Todos os participantes no mercado 
têm interesse no trabalho que se espera da 
rede europeia de operadores das redes de 
transporte. O processo de consulta é, por 
conseguinte, essencial, cabendo um papel 
importante às estruturas existentes, 
instituídas para o facilitar e aligeirar, 
como a EASEE-Gas (European 
Association for the Streamlining of 
Energy Exchange).

Suprimido

Or. en

Justificação

O Grupo Europeu de Reguladores da Electricidade e do Gás (ERGEG) está actualmente a 
proceder a consultas públicas a nível da União Europeia. Seria conveniente que a Agência 
assumisse esta missão, uma vez que já possui experiência e normas bem estabelecidas no 
domínio das consultas públicas. Além disso, a Agência actua no interesse de todos os 
intervenientes no mercado, enquanto que os operadores das redes de transporte podem ser 
parte interessada. A fim de garantir a eficácia do processo, há ainda a salientar que a 
criação de um número excessivo de órgãos de consulta poderia implicar uma duplicação dos 
processos de consulta.

Alteração 51
Umberto Guidoni

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Todos os participantes no mercado 
têm interesse no trabalho que se espera da 
rede europeia de operadores das redes de 
transporte. O processo de consulta é, por 
conseguinte, essencial, cabendo um papel 
importante às estruturas existentes, 

Suprimido
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instituídas para o facilitar e aligeirar, 
como a EASEE-Gas (European 
Association for the Streamlining of 
Energy Exchange).

Or. en

Justificação

O Grupo Europeu de Reguladores da Electricidade e do Gás (ERGEG) está actualmente a 
proceder a consultas públicas a nível da União Europeia. Seria portanto conveniente que a 
Agência assumisse esta missão, uma vez que já possui experiência e normas bem 
estabelecidas no domínio das consultas públicas. Além disso, a Agência actua no interesse de 
todos os intervenientes no mercado, enquanto que os operadores das redes de transporte 
podem ser parte interessada. A fim de garantir a eficácia do processo, há ainda a salientar 
que a criação de um número excessivo de órgãos de consulta poderia implicar uma 
duplicação dos processos de consulta.

Alteração 52
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Todos os participantes no mercado 
têm interesse no trabalho que se espera da 
rede europeia de operadores das redes de 
transporte. O processo de consulta é, por 
conseguinte, essencial, cabendo um papel 
importante às estruturas existentes, 
instituídas para o facilitar e aligeirar, 
como a EASEE-Gas (European 
Association for the Streamlining of 
Energy Exchange).

Suprimido

Or. en

Justificação

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

Alteração 53
Hannes Swoboda

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Para intensificar a concorrência nos 
mercados grossistas líquidos do gás, é 
imprescindível que o gás possa ser 
comercializado independentemente da sua 
localização na rede. A única via para a 
consecução deste fim é conceder aos 
utilizadores da rede liberdade para 
reservarem capacidade de entrada e de 
saída independentemente, desse modo 
criando transporte de gás através de zonas, 
e não segundo vias contratuais. A 
preferência por sistemas de entrada-saída 
para promover a concorrência fora já 
expressa pela maioria dos interessados no 
6.º Fórum de Madrid.

(9) Para intensificar a concorrência nos 
mercados grossistas líquidos do gás, é 
imprescindível que o gás possa ser 
comercializado independentemente da sua 
localização na rede. No entanto, os 
sistemas de entrada-saída não devem ser 
tornados obrigatórios, pois nem sempre 
traduzem adequadamente os custos do 
transporte e não são, portanto, adequados 
em todos os casos, uma vez que existe 
uma diferença considerável entre os 
países de trânsito e os países 
consumidores. Por conseguinte, os 
Estados-Membros deverão dispor da 
possibilidade de optar por sistemas de 
entrada-saída.

Or. en

Justificação

Os sistemas de entrada-saída devem ser uma opção. Não devem, contudo, ser tornados 
obrigatórios, pois não traduzem adequadamente os custos do transporte.

Alteração 54
Erika Mann

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) É necessária igualdade de acesso à (12) É necessária igualdade de acesso à 
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informação no que respeita ao estado físico 
da rede, de modo que todos os 
participantes no mercado possam avaliar a 
situação global em termos de procura e 
oferta e identificar as razões para a 
variação do preço grossista. Neste 
contexto, é igualmente necessária 
informação mais precisa sobre a oferta e a 
procura, a capacidade, os fluxos e a 
manutenção da rede, a equilibração e a 
disponibilidade e utilização do 
armazenamento. A importância desta 
informação para o funcionamento do 
mercado exige a retirada das limitações à 
publicação por razões de 
confidencialidade.

informação no que respeita ao estado físico 
da rede, de modo que todos os 
participantes no mercado possam avaliar a 
situação global em termos de procura e 
oferta e identificar as razões para a 
variação do preço grossista. Neste 
contexto, é igualmente necessária 
informação mais precisa sobre a oferta e a 
procura, a capacidade, os fluxos e a 
manutenção da rede, a equilibração e a 
disponibilidade e utilização do 
armazenamento, sob condição de assim 
não serem afectados nenhuns segredos 
comerciais legítimos.

Or. de

Justificação

O direito de qualquer cliente (transporte e armazenamento) a que os seus dados (como por 
exemplo as quantidades transportadas) sejam tratados com confidencialidade não deve ser 
limitado de tal forma que permita retirar conclusões sobre o seu comportamento no mercado. 
A transferência de informação economicamente sensível dos utilizadores da rede para outros 
comerciantes/ concorrentes poderia permitir-lhes conseguir dados sobre o abastecimento e 
as vendas. Portanto, deve manter-se a norma contida no nº 5 do artigo 6º do Regulamento 
(CE) nº 1775/2005 (Não deve ser concedida a autorização [...], quando três ou mais 
utilizadores da rede tiverem contratado capacidade no mesmo ponto).

Alteração 55
Miloslav Ransdorf

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) É necessária igualdade de acesso à 
informação no que respeita ao estado físico 
da rede, de modo que todos os 
participantes no mercado possam avaliar a 
situação global em termos de procura e 
oferta e identificar as razões para a 
variação do preço grossista. Neste 

(12) É necessária igualdade de acesso à 
informação no que respeita ao estado físico 
da rede, de modo que todos os 
participantes no mercado possam avaliar a 
situação global em termos de procura e 
oferta e identificar as razões para a 
variação do preço grossista. Neste 
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contexto, é igualmente necessária 
informação mais precisa sobre a oferta e a 
procura, a capacidade, os fluxos e a
manutenção da rede, a equilibração e a 
disponibilidade e utilização do 
armazenamento. A importância desta 
informação para o funcionamento do 
mercado exige a retirada das limitações à 
publicação por razões de 
confidencialidade. 

contexto, é igualmente necessária 
informação mais precisa, agregada, sobre a 
oferta e a procura, a capacidade, os fluxos 
e a manutenção da rede, a equilibração e a 
disponibilidade e utilização do 
armazenamento. A importância desta 
informação agregada para o 
funcionamento do mercado exige a retirada 
de algumas limitações à publicação por 
razões de confidencialidade relativamente 
a pontos importantes, sem prejuízo da 
confidencialidade das contas dos 
utilizadores individuais.

Or. en

Justificação

É necessário um claro equilíbrio entre a transparência e os requisitos de confidencialidade 
comercial.

Alteração 56
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Para aumentar a confiança no 
mercado, importa transmitir aos seus 
participantes a certeza de que os 
comportamentos abusivos podem ser 
objecto de sanções. As autoridades
competentes devem ter a possibilidade de 
investigar com eficácia alegações sobre 
abusos de mercado. É, por conseguinte, 
necessário que as autoridades competentes 
tenham acesso a dados que informem 
acerca das decisões operacionais tomadas 
pelos fornecedores. No mercado do gás, 
todas estas decisões são comunicadas aos 
operadores das redes sob a forma de 
reservas de capacidade, nomeações e 
fluxos realizados. Os operadores das redes 

(13) Para aumentar a confiança no 
mercado, importa transmitir aos seus 
participantes a certeza de que os 
comportamentos abusivos podem ser 
objecto de sanções. As autoridades 
competentes devem ter a possibilidade de 
investigar com eficácia alegações sobre 
abusos de mercado. É, por conseguinte, 
necessário que as autoridades competentes 
tenham acesso a dados que informem 
acerca das decisões operacionais tomadas 
pelos fornecedores. No mercado do gás, 
todas estas decisões são comunicadas aos 
operadores das redes sob a forma de 
reservas de capacidade, nomeações e 
fluxos realizados. Os operadores das redes 
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devem manter esta informação ao dispor 
das autoridades competentes durante um 
prazo estabelecido.

devem manter esta informação ao dispor 
das autoridades competentes durante um 
prazo de cinco anos.

Or. ro

Justificação

A fim de assegurar a coerência com o n.º 1 do artigo 6.º-B.

Alteração 57
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A concorrência na conquista dos 
agregados familiares consumidores exige 
que os fornecedores não deparem com 
entraves quando pretendem penetrar em 
novos mercados de retalho. Por 
conseguinte, as regras e responsabilidades 
que definem a cadeia de fornecimento têm 
de ser conhecidas por todos os 
participantes no mercado e requerem 
harmonização, para reforço da integração 
do mercado comunitário.

(14) A concorrência na conquista dos 
agregados familiares consumidores exige 
que os fornecedores não deparem com 
entraves quando pretendem penetrar em 
novos mercados de retalho. 

Or. de

Justificação

Esta disposição incide no âmbito de competência soberana dos Estados-Membros e, por isso, 
deve ser suprimida.
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Alteração 58
Herbert Reul

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A concorrência na conquista dos 
agregados familiares consumidores exige 
que os fornecedores não deparem com 
entraves quando pretendem penetrar em 
novos mercados de retalho. Por 
conseguinte, as regras e responsabilidades 
que definem a cadeia de fornecimento têm 
de ser conhecidas por todos os 
participantes no mercado e requerem 
harmonização, para reforço da integração 
do mercado comunitário.

(14) A concorrência na conquista dos 
agregados familiares consumidores exige 
que os fornecedores não deparem com 
entraves quando pretendem penetrar em 
novos mercados de retalho. 

Or. de

Justificação

Ver a justificação da alteração relativa ao nº 7 do artigo 3º da Directiva relativa ao mercado 
interno do gás.

Alteração 59
Erika Mann

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) O acesso às instalações de 
armazenamento de gás e às instalações de 
GNL é insuficiente, sendo portanto 
necessário melhorar as regras. O 
acompanhamento efectuado pelo Grupo 
Europeu de Entidades Reguladoras para os 
Mercados da Electricidade e do Gás 
(ERGEG) concluiu que as orientações 
voluntárias para um bom acesso de 
terceiros aos operadores das redes de 
armazenamento, aprovadas por todos os 
interessados no 6.º Fórum de Madrid, estão 

(15) O acesso às instalações de 
armazenamento de gás e às instalações de 
GNL é insuficiente em alguns Estados-
Membros, sendo portanto necessário 
melhorar a aplicação das regras existentes. 
O acompanhamento efectuado pelo Grupo 
Europeu de Entidades Reguladoras para os 
Mercados da Electricidade e do Gás 
(ERGEG) concluiu que as orientações 
voluntárias para um bom acesso de 
terceiros aos operadores das redes de 
armazenamento, aprovadas por todos os 
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a ser insuficientemente aplicadas, 
importando, pois, torná-las vinculativas.

interessados no 6.º Fórum de Madrid, estão 
a ser em alguns casos insuficientemente 
aplicadas, importando, pois, torná-las 
vinculativas. Mesmo se entretanto as 
orientações voluntárias estão a ser 
transpostas de forma quase completa em 
toda a Europa, a inclusão no 
ordenamento jurídico aumentará a 
confiança dos operadores num acesso não 
discriminatório ao armazenamento.

Or. de

Justificação

As orientações voluntárias para operadores de sistemas de armazenamento sobre o acesso 
adequado de terceiros estão a ser transpostas para o ordenamento jurídico nacional em 
muitos Estados-Membros. No entanto, até agora os operadores no mercado têm mostrado 
pouca confiança neste sistema de acesso ao armazenamento, que funciona na prática. 
Portanto, a inclusão destas regras no ordenamento jurídico constituirá uma medida de 
aumento da confiança.

Alteração 60
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) O acesso às instalações de 
armazenamento de gás e às instalações de 
GNL é insuficiente, sendo portanto 
necessário melhorar as regras. O 
acompanhamento efectuado pelo Grupo 
Europeu de Entidades Reguladoras para os 
Mercados da Electricidade e do Gás 
(ERGEG) concluiu que as orientações 
voluntárias para um bom acesso de 
terceiros aos operadores das redes de 
armazenamento, aprovadas por todos os 
interessados no 6.º Fórum de Madrid, estão 
a ser insuficientemente aplicadas, 
importando, pois, torná-las vinculativas.

(15) O acesso às instalações de 
armazenamento de gás e às instalações de 
GNL é insuficiente, sendo portanto 
necessário melhorar radicalmente as regras. 
O acompanhamento efectuado pelo Grupo 
Europeu de Entidades Reguladoras para os 
Mercados da Electricidade e do Gás 
(ERGEG) concluiu que as orientações 
voluntárias para um bom acesso de 
terceiros aos operadores das redes de 
armazenamento, aprovadas por todos os 
interessados no 6.º Fórum de Madrid, estão 
a ser insuficientemente aplicadas, 
importando, pois, torná-las vinculativas. É 
igualmente necessário estabelecer 
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condições rigorosas e harmonizadas para 
o acesso a todas as instalações de GNL.

Or. en

Justificação

No caso das instalações de GNL isentadas, este considerando seria limitado pelo âmbito da 
isenção.

Alteração 61
Erika Mann

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) No que respeita ao Regulamento 
(CE) n.º 1775/2005, deve ser conferido 
poder à Comissão, nomeadamente, para 
estabelecer ou adoptar as orientações 
necessárias a um grau mínimo de 
harmonização que permita alcançar o 
objectivo do presente regulamento. Estas 
medidas, dado que são de alcance geral e 
têm por objectivo alterar elementos não 
essenciais do Regulamento (CE) 
n.º 1775/2005 ou complementá-lo 
mediante o aditamento de novos 
elementos não essenciais, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no Artigo 5.º-A da 
Decisão 1999/468/CE.

Suprimido

Or. de

Justificação

Nos termos do regulamento nº 1775/2005, a Comissão está apenas habilitada a alterar as 
orientações adoptadas pelo legislador, mas não a adoptá-las. A disposição proposta equivale 
a delegar na Comissão uma competência geral para adoptar orientações que, segundo a 
Comissão, são necessárias para fins de "harmonização". Investir uma entidade com uma 
competência geral para adopção de orientações meramente com o objectivo de harmonização 
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é incompatível com o princípio da democracia. É particularmente problemático o 
pressuposto de que as orientações que visam a harmonização revestem por princípio um 
alcance geral e não constituem em si mesmas modificações essenciais.

Alteração 62
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto –1 (novo)
Regulamento (CE) N.º 1775/2005

Texto da Comissão Alteração

(-1) A expressão "rede de transporte" é 
substituída pela expressão 
"infra-estrutura básica" em todo o texto.

Or. en

Justificação

Segundo a lógica da Directiva 2003/55/CE relativa ao gás e da nova proposta da Comissão, 
não seria difícil afirmar que os terminais de GNL e os locais de armazenamento subterrâneos 
não fazem do sector a montante, mas constituem actividades intermédias. O mesmo se passa 
com as redes de transporte, pelo que deveriam ser objecto do mesmo tratamento. Assim, o 
conceito de "infra-estrutura básica de gás" aplica-se facilmente aos três tipos de infra-
estruturas e possibilita uma melhor compreensão para todas as partes interessadas.

Alteração 63
Giles Chichester

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Facilitar a emergência de mercados 
retalhistas transfronteiras transparentes e 
em bom funcionamento e de um mercado 
grossista transparente e em bom 
funcionamento. Prevê mecanismos para a 
harmonização daquelas regras, a fim de 

(c) Facilitar a emergência de um mercado 
grossista transparente e em bom 
funcionamento. Prevê mecanismos para a 
harmonização daquelas regras, a fim de 
permitir o comércio transfronteiras.
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permitir o comércio e o fornecimento de 
gás aos clientes de retalho transfronteiras.

Or. en

Justificação

O objectivo dos mercados retalhistas transfronteiras não é necessário para o 
desenvolvimento de mercados grossistas que funcionem bem, tanto a nível regional como 
europeu, facto que deve permanecer o objectivo principal do presente regulamento. As 
repercussões deste objectivo regulamentar deveriam ser plenamente avaliadas e a relação 
custos-benefícios cuidadosamente analisada, pois poderiam ocorrer custos irrecuperáveis 
significativos não cobertos pelos benefícios.

Alteração 64
Erika Mann

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Facilitar a emergência de mercados 
retalhistas transfronteiras transparentes e 
em bom funcionamento e de um mercado 
grossista transparente e em bom 
funcionamento. Prevê mecanismos para a 
harmonização daquelas regras, a fim de 
permitir o comércio e o fornecimento de 
gás aos clientes de retalho transfronteiras.

c) Facilitar a emergência de mercados 
retalhistas transfronteiras transparentes e 
em bom funcionamento e de um mercado 
grossista transparente e em bom 
funcionamento. Prevê mecanismos para a 
harmonização das regras de acesso à rede, 
a fim de permitir o comércio e o 
fornecimento de gás aos clientes de retalho 
transfronteiras.

Or. de

Justificação

A fixação das tarifas e as bases do respectivo cálculo deveriam ser da competência exclusiva 
das autoridades reguladoras nacionais. Só assim se pode assegurar o cumprimento do 
requisito exposto no nº 1-A do artigo 1º, a saber, que se deve ter em conta o carácter 
específico dos mercados nacionais e regionais.
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Alteração 65
Erika Mann

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 1 – parágrafo 3 

Texto da Comissão Alteração

Os objectivos referidos no primeiro 
parágrafo incluem o estabelecimento de 
princípios harmonizados para as tarifas 
de acesso à rede ou as metodologias 
subjacentes ao seu cálculo, a definição de 
serviços de acesso de terceiros e de
princípios harmonizados de atribuição de 
capacidade e gestão de congestionamentos, 
a determinação de requisitos de 
transparência, regras e encargos de 
equilibragem e a facilitação das 
transacções de capacidade.

Os objectivos referidos no primeiro 
parágrafo incluem princípios harmonizados 
de atribuição de capacidade e gestão de 
congestionamentos, a determinação de 
requisitos de transparência, regras e 
encargos de equilibragem e a facilitação 
das transacções de capacidade.

Or. de

Justificação

A fixação das tarifas e as bases do respectivo cálculo deveriam ser da competência exclusiva 
das autoridades reguladoras nacionais. Só assim se pode assegurar o cumprimento do 
requisito exposto no nº 1-A do artigo 1º, a saber, que se deve ter em conta o carácter 
específico dos mercados nacionais e regionais.

Alteração 66
Hannes Swoboda

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea –a) (novo)
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(-a) O nº 1 do artigo 1º passa a ter a 
seguinte redacção:
1. "Transporte", o transporte de gás 
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natural através de gasodutos de trânsito
ou de uma rede de gasodutos
essencialmente constituída por 
gasodutos de alta pressão, excluindo o 
transporte por gasodutos ou rede de 
gasodutos a montante ou por gasodutos 
ou redes de gasodutos que liguem as 
instalações de armazenamento à 
distribuição local, bem como o transporte 
por gasodutos utilizados principalmente 
na distribuição local de gás natural. [...]”

Or. en

Justificação

A actual definição de "transporte" não é clara e pode induzir em erro, pelo que deve ser 
clarificada.

Alteração 67
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea a)
Regulamento(CE) N.º 1775/2005
Artigo 2 – n.º 1 – pontos 29-A e 29-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

29-A. "Infra-estrutura básica de gás", 
uma rede transporte, uma instalação de 
armazenamento ou uma instalação de 
GNL;
29-A. "Operador de uma infra-estrutura 
básica de gás", uma pessoa singular ou 
colectiva responsável pela exploração de 
uma infra-estrutura básica de gás.

Or. en
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Alteração 68
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-A

Texto da Comissão Alteração

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

Os operadores das redes de transporte 
cooperarão a nível comunitário mediante o
estabelecimento da Rede Europeia dos 
Operadores das Redes de Transporte de 
Gás, a fim de assegurarem a gestão óptima, 
a exploração coordenada e a sólida 
evolução técnica da rede europeia de 
transporte de gás. Cada operador da rede 
de transporte será responsável pelo 
cumprimento das obrigações que lhe 
incumbem por força do artigo 8.º da 
Directiva 2003/55/CE. Os poderes e as 
funções da Rede Europeia dos 
Operadores das Redes de Transporte de 
Gás limitar-se-ão, por conseguinte, às 
actividades dos operadores das redes de 
transporte que requerem coordenação e 
harmonização em todo o mercado interno 
do gás.

Or. en

Justificação

A criação da Rede Europeia de Operadores de Redes de Transporte de Gás (ENTSOG) tem 
como principal objectivo assegurar o desenvolvimento de uma rede de gás da UE para que 
não existam obstáculos a uma exploração coordenada das redes de gás. É igualmente 
fundamental fixar limites para as competências da ENTSOG, essencialmente no que se refere 
às suas funções legislativas.
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Alteração 69
Jerzy Buzek

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-A

Texto da Comissão Alteração

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

Os operadores das redes de transporte 
cooperarão a nível comunitário mediante o 
estabelecimento da Rede Europeia dos 
Operadores das Redes de Transporte de 
Gás, a fim de assegurarem a gestão óptima, 
a exploração coordenada e a sólida 
evolução técnica da rede europeia de 
transporte de gás e apoiarem o comércio 
transfronteiras e o bom funcionamento 
dos mercados.

Or. en

Justificação

A intensificação da cooperação regional e o estabelecimento da Rede Europeia dos 
Operadores das Redes de Transporte contribuem de forma considerável para a melhoria da 
cooperação entre os operadores das redes de transporte. Para além da actual proposta, é 
necessária uma cooperação eficaz em tempo real entre os operadores das redes de transporte 
de toda a rede europeia, com vista à supressão de todos os obstáculos ao comércio 
transfronteiras, à integração de enormes volumes de energia e à resolução eficaz de 
incidentes (ver Alemanha e Itália).

Alteração 70
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-A

Texto da Comissão Alteração

Os operadores das redes de transporte 
cooperarão a nível comunitário mediante o 
estabelecimento da Rede Europeia dos 

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

Operadores das Redes de Transporte de 
Gás, a fim de assegurarem a gestão óptima 
e a sólida evolução técnica da rede 
europeia de transporte de gás. Nenhum 
operador de redes de transporte pode ser 
impedido de participar na cooperação no 
âmbito da Rede Europeia dos Operadores 
das Redes de Transporte de Gás.

Or. ro

Justificação

É essencial que todos os operadores de redes de transporte participem nessa cooperação, 
sejam quais forem as suas dimensões, a sua localização e a sua cobertura do território da 
União Europeia.

Alteração 71
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-A

Texto da Comissão Alteração

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

Os operadores das redes de transporte 
cooperarão a nível comunitário mediante o 
estabelecimento da Rede Europeia dos 
Operadores das Redes de Transporte de 
Gás, a fim de assegurarem a gestão óptima 
e a sólida evolução técnica da rede 
europeia de transporte de gás e 
promoverem a realização do mercado 
interno do gás.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar que os operadores das redes de transporte facilitem a integração do 
mercado, é necessário indicar que a promoção da integração do mercado é uma tarefa 
específica da Rede Europeia dos Operadores das Redes de Transporte de Gás.
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Alteração 72
Jerzy Buzek

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-B – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A consulta a nível da UE foi, até agora, levada a cabo pelo Grupo Europeu de Reguladores 
da Electricidade e do Gás (ERGEG). Esta tarefa deve ser atribuída à futura Agência 
incumbida de proteger o interesse público.

Alteração 73
Giles Chichester

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-B – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até […], os operadores das redes de 
transporte de gás apresentarão à Comissão 
e à Agência o projecto de estatutos, uma 
lista de futuros membros e o projecto de 
regulamento interno, incluindo as regras 
relativas à consulta de outras partes 

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

Transporte de Gás.

Or. en

Justificação

A consulta a nível da UE foi, até agora, levada a cabo pelo Grupo Europeu de Reguladores 
da Electricidade e do Gás (ERGEG). Esta tarefa deve ser atribuída à futura Agência 
incumbida de proteger o interesse público.

Alteração 74
Umberto Guidoni

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-B – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A consulta a nível da UE foi, até agora, levada a cabo pelo Grupo Europeu de Reguladores 
da Electricidade e do Gás (ERGEG). Esta tarefa deve ser atribuída à futura Agência 
incumbida de proteger o interesse público.
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Alteração 75
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-B – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A consulta a nível da UE foi, até agora, levada a cabo pelo Grupo Europeu de Reguladores 
da Electricidade e do Gás (ERGEG). Esta tarefa deve ser atribuída à futura Agência 
incumbida de proteger o interesse público.

Alteração 76
Herbert Reul

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-B – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. É instituída, para assegurar uma 
representação e consulta adequadas dos 
utilizadores da rede, uma Rede Europeia 
dos Utilizadores das Redes de Transporte 
("ENTSUG").

Or. de
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Justificação

Tendo presente que incumbe aos reguladores garantir a existência de um mercado não 
discriminatório, é surpreendente que o terceiro pacote relativo ao mercado interno não 
comporte disposições para uma representação adequada dos utilizadores da rede. Os 
utilizadores da rede estão expostos às evoluções dos mercados europeus. A opinião dos 
utilizadores deve ter o mesmo valor que a dos operadores. Os utilizadores da rede devem ser 
representados por uma instituição oficial de modo a poderem participar efectiva e 
formalmente no processo de consulta.

Alteração 77
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-B – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No prazo de seis semanas após a 
recepção, a Agência enviará à Comissão 
um parecer sobre o projecto de estatutos, a 
lista de membros e o projecto de 
regulamento interno. 

2. No prazo de seis semanas após a 
recepção, a Agência, depois de consultar 
os utilizadores das redes e os clientes,
enviará à Comissão um parecer sobre o 
projecto de estatutos, a lista de membros e 
o projecto de regulamento interno. 

Or. en

Justificação

A Agência deve dar aos utilizadores das redes e aos clientes (tal como definidos na Directiva) 
a oportunidade de apresentarem os seus pontos de vista sobre os estatutos, os membros e o 
regulamento interno da Rede Europeia dos Operadores das Redes de Transporte de Gás, 
dado que os mesmos estão bem posicionados para determinar se as modalidades previstas 
contribuirão para o desenvolvimento de um mercado eficaz e eficiente.

Alteração 78
Herbert Reul

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2 -B – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. A ENTSUG é consultada sobre a 
evolução dos códigos.

Or. de

Justificação

Tendo presente que incumbe aos reguladores garantir a existência de um mercado não 
discriminatório, é surpreendente que o terceiro pacote relativo ao mercado interno não 
comporte disposições para uma representação adequada dos utilizadores de rede. Os 
utilizadores de rede estão expostos às evoluções dos mercados europeus. A opinião dos 
utilizadores deve ter o mesmo valor que a dos operadores. Os utilizadores de rede devem ser 
representados por uma instituição oficial de modo a poderem participar efectiva e 
formalmente no processo de consulta.

Alteração 79
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-B – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão emitirá parecer sobre o 
projecto de estatutos, a lista de membros e 
o projecto de regulamento interno no prazo 
de três meses após a recepção do parecer 
da Agência.

3. A Comissão, tendo em conta o parecer 
da Agência apresentado nos termos do n.º 
2, emitirá parecer sobre o projecto de 
estatutos, a lista de membros e o projecto 
de regulamento interno no prazo de três 
meses após a recepção do parecer da 
Agência.

Or. en

Justificação

A Comissão, com base no parecer formulado pela Agência, deve ter em conta os pontos de 
vista transmitidos à Agência pelos utilizadores das redes e pelos clientes, quando tomar uma 
decisão sobre os estatutos, os membros e o regulamento interno da Rede Europeia dos
Operadores das Redes de Transporte de Gás.
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Alteração 80
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-C – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

a) pareceres e recomendações relativos a 
projectos de orientações e a projectos de 
códigos referidos no artigo 2.º-E;

Or. en

Justificação

Ver justificação das alterações relativas aos artigos 2.º-E, 2.º-E-A e 2.º-E-B propostos. A 
presente alteração visa adaptar o texto ao novo procedimento.

Alteração 81
Umberto Guidoni

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-C – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Gás elaborará e 
apresentará à Agência, para aprovação, 
em conformidade com o procedimento 
previsto no artigo 2.º-E em articulação 
com o artigo X do Regulamento (CE) n.º 
... que cria a Agência de Cooperação dos 
Reguladores da Energia:

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

a) projectos de códigos técnicos e do 
mercado nos domínios mencionados no n.º 
3;
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b) instrumentos comuns para o 
funcionamento da rede e planos comuns de 
investigação;

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

c) de dois em dois anos, um plano decenal 
de investimento;

c) de dois em dois anos, um plano decenal 
de investimento;

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

e) um relatório anual; e) um relatório anual;
f) perspectivas anuais para o 
aprovisionamento no Verão e no Inverno.

f) perspectivas anuais para o 
aprovisionamento no Verão e no Inverno.

Or. en

Justificação

A abordagem proposta pode pôr em risco a criação de um mercado comunitário 
verdadeiramente competitivo, dado conferir aos operadores das redes de transporte uma 
possibilidade de auto-regulação. A presente alteração propõe uma abordagem diferente: o 
objectivo e o alcance dos códigos técnicos propostos, denominados “Orientações 
Estratégicas”, devem ser definidos ex ante pela Agência de Cooperação dos Reguladores da 
Energia, após o que tem início um procedimento de comitologia que resultará na adopção de 
“Orientações Estratégicas” vinculativas, nas quais se baseará o futuro trabalho da Rede 
Europeia dos Operadores das Redes de Transporte.

Alteração 82
Giles Chichester

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-C – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Gás elaborará e 
apresentará à Agência, para aprovação, 
em conformidade com o procedimento 
previsto no artigo 2.º-E em articulação 
com o artigo X do Regulamento (CE) n.º 
... que cria a Agência de Cooperação dos 
Reguladores da Energia:
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a) códigos técnicos e do mercado nos 
domínios mencionados no n.º 3;

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

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

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

c) de dois em dois anos, um plano decenal 
de investimento;

c) de dois em dois anos, um plano decenal 
de investimento;

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

e) um relatório anual; e) um relatório anual;

f) perspectivas anuais para o 
aprovisionamento no Verão e no Inverno.

f) perspectivas anuais para o 
aprovisionamento no Verão e no Inverno.

Or. en

Justificação

O objectivo e o alcance dos códigos técnicos propostos devem ser definidos ex ante. A 
Agência de Cooperação dos Reguladores da Energia deve prestar um aconselhamento formal 
à Comissão sob a forma de orientações estratégicas para a rede europeia dos operadores das 
redes de transportes, que deve elaborar projectos de códigos técnicos com base em 
"Orientações Estratégicas" vinculativas. Os projectos de códigos devem ser submetidos à 
apreciação da Agência de Cooperação dos Reguladores da Energia depois de aprovados 
pela rede europeia dos operadores das redes de transportes. A adopção de uma abordagem 
diferente poderia pôr em risco um mercado comunitário verdadeiramente competitivo, dado 
conferir aos operadores das redes de transporte uma possibilidade de auto-regulação.

Alteração 83
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-C – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Gás elaborará e 
apresentará à Agência, para aprovação, 
em conformidade com o procedimento 
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previsto no artigo 2.º-E em articulação 
com o artigo X do Regulamento (CE) n.º 
... que cria a Agência de Cooperação dos 
Reguladores da Energia:

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

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

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

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

c) de dois em dois anos, um plano decenal 
de investimento;

c) de dois em dois anos, um plano decenal 
de investimento, que inclua uma 
perspectiva da gestão da procura;

d) um programa de trabalho anual; d) um programa de trabalho anual;

e) um relatório anual; e) um relatório anual;
f) perspectivas anuais para o 
aprovisionamento no Verão e no Inverno.

f) perspectivas anuais para o 
aprovisionamento no Verão e no Inverno.

Or. en

Justificação

Após ampla consulta, a Rede Europeia dos Operadores das Redes de Transporte de Gás deve 
propor à Agência, para aprovação, os códigos técnicos, o plano decenal de investimento e 
programa de trabalho. Para a elaboração de um plano de investimento, a procura é um 
aspecto tão importante quanto o aprovisionamento.

Alteração 84
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-C – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Gás, em 
cooperação com os operadores e 
utilizadores das redes, adoptará:

(a) códigos técnicos e do mercado nos a) códigos técnicos e do mercado relativos 
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domínios mencionados no n.º 3; à rede nos domínios mencionados no n.º 3;
(b) instrumentos comuns para o 
funcionamento da rede e planos comuns de 
investigação;

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

(c) de dois em dois anos, um plano decenal 
de investimento;

c) de três em três anos, um plano decenal 
de investimento para o desenvolvimento 
da rede;

(d) um programa de trabalho anual; d) um programa de trabalho anual;

(e) um relatório anual; e) um relatório anual;
(f) perspectivas anuais para o 
aprovisionamento no Verão e no Inverno.

f) perspectivas anuais para o 
aprovisionamento no Verão e no Inverno.

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

Or. de

Justificação

A Rede Europeia dos Operadores das Redes de Transporte deveria associar o mais possível 
aos seus trabalhos os intervenientes no mercado e os utilizadores da rede. A actualização do 
plano de investimento com a periodicidade de três anos que é requerida destina-se a 
disponibilizar as informações imprescindíveis, sem dar origem a burocracias desnecessárias. 
Com o aditamento da alínea f-A), ter-se-á em conta o problema de que a existência de 
diferentes regimes nacionais no domínio dos processos de licenciamento obsta à expansão 
transfronteiras da rede. Para tal é necessário monitorizar a situação real.

Alteração 85
Herbert Reul

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-C – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Rede Europeia dos Operadores das 1. A Rede Europeia dos Operadores das 
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Redes de Transporte de Gás adoptará: Redes de Transporte de Gás, em estreita 
cooperação com a ENTSUG, adoptará:

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

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

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

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

(c) de dois em dois anos, um plano decenal 
de investimento;

c) de dois em dois anos, um plano decenal 
para o desenvolvimento da rede;

(d) um programa de trabalho anual; d) um programa de trabalho anual;

(e) um relatório anual; e) um relatório anual;
(f) perspectivas anuais para o 
aprovisionamento no Verão e no Inverno.

f) perspectivas anuais para o 
aprovisionamento no Verão e no Inverno.

Or. de

Justificação

Dado que são os mais directamente afectados pelos códigos técnicos e do mercado, os 
intervenientes no mercado devem ser associados ao processo. O plano de desenvolvimento da 
rede destina-se a recensear as capacidades, as previsões relativas à oferta e à procura, bem 
como eventuais estrangulamentos. Os investimentos concretos são da competência dos 
operadores das redes de transporte, princípio enunciado no artigo 24º quater, alínea f), da 
directiva alterada relativa ao gás (2003/55).  

Alteração 86
Patrizia Toia

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-C – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Gás adoptará e 
submeterá à aprovação da Agência, de 
acordo com o procedimento previsto no 
artigo 2.º-E e no n.º 3 do artigo 6.º do 
Regulamento (CE) n.º ... que cria uma 
agência de cooperação dos reguladores de 
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energia:
a) códigos técnicos e do mercado nos 
domínios mencionados no n.º 3;

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

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

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

c) de dois em dois anos, um plano decenal 
de investimento;

c) de dois em dois anos, um plano decenal 
de investimento;

d) um programa de trabalho anual; d) um programa de trabalho anual;
e) um relatório anual; e) um relatório anual;

f) perspectivas anuais para o 
aprovisionamento no Verão e no Inverno.

f) perspectivas anuais para o 
aprovisionamento no Verão e no Inverno.

Or. it

Justificação

A ENTSOG é um organismo técnico que não pode estabelecer as regras do mercado, 
substituindo-se às entidades reguladoras nacionais. Em particular, há que notar que a 
ENTSOG não deveria ter competência para definir os códigos do mercado. Além disso, em 
relação aos códigos técnicos, é suficiente, para os efeitos da harmonização do sistema, que a 
ENTSOG regule os princípios gerais aos quais os operadores de redes de transporte (ORT) 
nacionais se devem conformar. Os ORT nacionais devem ter a possibilidade de regular os 
códigos pormenorizados segundo as características de cada mercado nacional.

Alteração 87
Erika Mann

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-C – n.º 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

(1) A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Gás formulará:

Or. de



AM\717803PT.doc 39/107 PE404.707v01

PT

Justificação

Os operadores das redes são obrigados a respeitar as regras definidas pelas autoridades de 
regulação nacionais. Por conseguinte, a Rede Europeia dos Operadores das Redes de 
Transporte não pode tomar decisões que vinculam os seus membros a título individual. A 
Rede Europeia dos Operadores das Redes de Transporte pode, porém, elaborar códigos não 
vinculativos e definir planos de investimentos decenais.

Alteração 88
Miloslav Ransdorf

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-C – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) de dois em dois anos, um plano decenal 
de investimento;

c) de dois em dois anos, um plano decenal 
de desenvolvimento da rede, que 
constituirá a base dos processo 
individuais de avaliação e atribuição das 
capacidades para avaliação da procura 
real do mercado;

Or. en

Justificação

O plano de desenvolvimento da rede serve para expor detalhadamente as previsões em 
termos de capacidades, aprovisionamento e procura e para identificar possíveis 
desequilíbrios e bloqueios a nível das capacidades. Os investimentos específicos são da 
competência de cada um dos operadores das redes de transporte e devem basear-se na 
procura real do mercado, identificada através de processos de avaliação e atribuição das 
capacidades.

Alteração 89
Eugenijus Maldeikis

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-C – n.º 1 – alínea c-A) (nova) 
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Texto da Comissão Alteração

(c-A) directrizes relativas à coordenação 
da cooperação técnica entre os operadores 
de redes de transporte dos países 
terceiros;

Or. lt

Justificação

O regulamento não especifica a quem caberá elaborar as directrizes relativas à cooperação 
com os países terceiros.

Alteração 90
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-C – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A fim de clarificar o objectivo dos códigos, é necessário indicar que estes são adoptados para 
promover a integração do mercado.
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Alteração 91
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-C – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Ver justificação das alterações relativas aos artigos 2.º-E, 2.º-E-A e 2.º-E-B propostos. A 
presente alteração visa adaptar o texto ao novo procedimento.

Alteração 92
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-C – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

causa, assim como um calendário 
indicativo.

Or. de

Justificação

Deve ficar claro que as tarefas apenas têm a ver com aspectos relativos à rede.

Alteração 93
Herbert Reul

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-C – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

Deve ficar claro que os operadores das redes de transporte são encarregados unicamente da 
gestão da rede. A ENTSO pode adoptar regras para as transacções de capacidades, mas não 
pode regulamentar o comércio do gás. No caso das redes de gás não se compreende a noção 
de eficiência energética.
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Alteração 94
Umberto Guidoni

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-C – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A abordagem proposta pode pôr em risco a criação de um mercado comunitário 
verdadeiramente competitivo, dado conferir aos operadores das redes de transporte uma 
possibilidade de auto-regulação. A presente alteração propõe uma abordagem diferente: o 
objectivo e o alcance dos códigos técnicos propostos, as denominadas “orientações 
estratégicas”, devem ser definidos ex ante pela Agência de Cooperação dos Reguladores da 
Energia, após o que tem início um procedimento de comitologia que resultará na adopção de 
“Orientações Estratégicas” vinculativas, nas quais se baseará o futuro trabalho da Rede 
Europeia dos Operadores das Redes de Transporte.

Alteração 95
Patrizia Toia

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-C – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O programa de trabalho anual referido 
na alínea d) do n.º 1 conterá uma lista e 
uma descrição dos códigos técnicos e 

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

plano relativo à coordenação da exploração 
da rede e às actividades de investigação e 
desenvolvimento, a elaborar no ano em 
causa, assim como um calendário 
indicativo.

Or. it

Justificação

A ENTSOG é um organismo técnico que não pode estabelecer as regras do mercado, 
substituindo-se às entidades reguladoras nacionais. Em particular, há que notar que a 
ENTSOG não deveria ter competência para definir os códigos do mercado. Além disso, em 
relação aos códigos técnicos, é suficiente, para os efeitos da harmonização do sistema, que a 
ENTSOG regule os princípios gerais aos quais os operadores de redes de transporte (ORT) 
nacionais se devem conformar. Os ORT nacionais devem ter a possibilidade de regular os 
códigos pormenorizados segundo as características de cada mercado nacional.

Alteração 96
Giles Chichester

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-C  – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A Agência de Cooperação dos Reguladores da Energia deve aprovar o programa de trabalho 
anual da Rede Europeia dos Operadores das Redes de Transporte (REORT), que deve 
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basear-se nas prioridades estabelecidas pela Agência após conversações com a REORT e 
consulta das outras partes interessadas. Caso os outros actos, referidos no n.º 1 do artigo 2.º-
C, requeiram aprovação, deve aplicar-se o mesmo procedimento.  A adopção de uma 
abordagem diferente poderia pôr em risco um mercado comunitário verdadeiramente 
competitivo, dado conferir aos operadores das redes de transporte uma possibilidade de 
auto-regulação.

Alteração 97
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-C – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 98
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-C – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

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

2. O programa de trabalho anual referido 
na alínea d) do n.º 1 conterá uma lista e 
uma descrição dos códigos técnicos e 
códigos do mercado, um plano relativo à 
coordenação da exploração da rede e às 
actividades de investigação e 
desenvolvimento, a elaborar no ano em 
causa, assim como um calendário 
indicativo. No prazo de três meses após a 
recepção do projecto de programa de 
trabalho anual, a Comissão tomará uma 
decisão no sentido de aprovar o programa 
de trabalho anual. O prazo tem início no 
dia seguinte ao da recepção do projecto de 
programa de trabalho anual.

Or. en

Justificação

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

Alteração 99
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-C – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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a) regras de segurança e fiabilidade;
b) regras de ligação e de acesso à rede;
c) regras relativas ao intercâmbio de 
dados e à liquidação;
d) regras de interoperabilidade;
e) procedimentos operacionais em 
situações de emergência;
f) regras relativas à atribuição de 
capacidade e à gestão de 
congestionamentos;
g) regras relativas às transacções;
h) regras de transparência;
i) regras de equilibragem, incluindo 
regras sobre procedimentos de nomeação, 
regras para os encargos de equilibragem e 
regras para a equilibragem operacional
entre redes de operadores de redes de 
transporte;
j) regras relativas às estruturas de tarifas 
harmonizadas de transporte;
k) eficiência energética no respeitante às 
redes de gás.

Or. en

Justificação

Ver justificação das alterações relativas aos artigos 2.º-E, 2.º-E-A e 2.º-E-B propostos. A 
presente alteração visa adaptar o texto ao novo procedimento.

Alteração 100
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-C – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

abrangerão, pormenorizadamente, os 
seguintes domínios, consoante as 
prioridades definidas no programa de 
trabalho anual:

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

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

c) intercâmbio de dados;

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

e) procedimentos operacionais em 
situações de emergência;

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

f) atribuição de capacidade 
transfronteiras;

g) regras relativas às transacções; g) regras de transparência;
h) regras de transparência; h) eficiência energética no respeitante às 

redes de gás.
i) regras de equilibragem, incluindo 
regras sobre procedimentos de nomeação, 
regras para os encargos de equilibragem e 
regras para a equilibragem operacional 
entre redes de operadores de redes de 
transporte;
j) regras relativas às estruturas de tarifas 
harmonizadas de transporte;
k) eficiência energética no respeitante às 
redes de gás.

Or. en

Justificação

A Rede Europeia dos Operadores das Redes de Transporte só deve propor projectos de 
códigos técnicos a serem formalmente aprovados pela Agência após uma ampla consulta.
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Alteração 101
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-C – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

(a) regras de segurança e fiabilidade; a) regras de segurança e fiabilidade das 
redes de energia;

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

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

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

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

e) procedimentos operacionais em 
situações de emergência;

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

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

(g) regras relativas às transacções; g) regras relativas às transacções de 
capacidades;

(h) regras de transparência; h) regras de transparência relativas à rede;
(i) regras de equilibragem, incluindo regras 
sobre procedimentos de nomeação, regras 
para os encargos de equilibragem e regras 
para a equilibragem operacional entre redes 
de operadores de redes de transporte;

i) regras de equilibragem, incluindo regras 
sobre procedimentos de nomeação, regras 
para os encargos de equilibragem e regras 
para a equilibragem operacional entre redes 
de operadores de redes de transporte;

(j) regras relativas às estruturas de tarifas 
harmonizadas de transporte;

j) regras relativas às estruturas de tarifas 
harmonizadas de transporte;

(k) eficiência energética no respeitante às 
redes de gás.

k) eficiência energética no respeitante às 
redes de gás.

Or. de
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Justificação

Deve ficar claro que as tarefas dos operadores das redes de transporte apenas têm a ver com 
aspectos relativos à rede.

Alteração 102
Herbert Reul

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-C – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

(a) regras de segurança e fiabilidade; a) regras de segurança e fiabilidade das
redes de energia;

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

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

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

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

e) procedimentos operacionais em 
situações de emergência;

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

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

(g) regras relativas às transacções; g) regras relativas às transacções de 
capacidades;

(h) regras de transparência; h) regras de transparência relativas à rede;
(i) regras de equilibragem, incluindo regras 
sobre procedimentos de nomeação, regras 
para os encargos de equilibragem e regras 
para a equilibragem operacional entre redes 
de operadores de redes de transporte;

i) regras de equilibragem, incluindo regras 
sobre procedimentos de nomeação, regras 
para os encargos de equilibragem e regras 
para a equilibragem operacional entre redes 
de operadores de redes de transporte;

(j) regras relativas às estruturas de tarifas 
harmonizadas de transporte;

j) regras relativas às estruturas de tarifas 
harmonizadas de transporte;

(k) eficiência energética no respeitante às k) eficiência energética no respeitante às 
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redes de gás. redes de gás.

Or. de

Justificação

És necessário limitar os poderes da Rede Europeia dos Operadores das Redes de Transporte 
aos aspectos relativos à rede. Entre outros elementos, a adopção de regras para o mercado 
grossista e a transparência que nele deve reinar não é admissível; esses princípios devem ser 
definidos pela Agência em estreita colaboração com os intervenientes no mercado. Ver a este 
respeito a justificação da alteração ao artigo 15º, nº 4. 

Alteração 103
Patrizia Toia

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-C – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

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

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

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

e) procedimentos operacionais em 
situações de emergência;

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

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

g) regras relativas às transacções;
h) regras de transparência; g) regras de transparência;

i) regras de equilibragem, incluindo 
regras sobre procedimentos de nomeação, 
regras para os encargos de equilibragem e 

h) regras para a equilibragem operacional 
entre redes de operadores de redes de 
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regras para a equilibragem operacional 
entre redes de operadores de redes de 
transporte;

transporte;

j) regras relativas às estruturas de tarifas 
harmonizadas de transporte;
k) eficiência energética no respeitante às 
redes de gás.

i) eficiência energética no respeitante às 
redes de gás.

Or. it

Justificação

A ENTSOG é um organismo técnico que não pode estabelecer as regras do mercado, 
substituindo-se às entidades reguladoras nacionais. Em particular, há que notar que a 
ENTSOG não deveria ter competência para definir os códigos do mercado. Além disso, em 
relação aos códigos técnicos, é suficiente, para os efeitos da harmonização do sistema, que a 
ENTSOG regule os princípios gerais aos quais os operadores de redes de transporte (ORT) 
nacionais se devem conformar. Os ORT nacionais devem ter a possibilidade de regular os
códigos pormenorizados segundo as características de cada mercado nacional.

Alteração 104
Giles Chichester

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-C – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

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

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

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

e) procedimentos operacionais em 
situações de emergência;



AM\717803PT.doc 53/107 PE404.707v01

PT

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

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

g) regras relativas às transacções; g) regras de transparência;

h) regras de transparência; h) regras de equilibragem, incluindo 
regras sobre procedimentos de nomeação, 
regras para os encargos de equilibragem e 
regras para a equilibragem operacional 
entre redes de operadores de redes de 
transporte;

i) regras de equilibragem, incluindo 
regras sobre procedimentos de nomeação, 
regras para os encargos de equilibragem e 
regras para a equilibragem operacional 
entre redes de operadores de redes de 
transporte;

i) regras relativas às estruturas de tarifas 
harmonizadas de transporte;

j) regras relativas às estruturas de tarifas 
harmonizadas de transporte;

j) eficiência energética no respeitante às 
redes de gás.

k) eficiência energética no respeitante às 
redes de gás.

Or. en

Justificação

A cooperação entre os operadores das redes de transporte deve limitar-se a questões 
relacionadas com a rede. Não é pertinente que os operadores das redes de transporte 
elaborem códigos de mercado. A cooperação entre os operadores das redes de transporte 
deve limitar-se a questões relacionadas com a rede. Não é pertinente que os operadores das 
redes de transporte elaborem códigos de mercado e "regras de negociação". Os operadores 
das redes de transporte não têm competência para elaborar códigos de mercado. Os códigos 
de mercado têm um impacto comercial sobre os consumidores. Uma vez que os operadores 
das redes de transporte são intervenientes no mercado, não podem ser, ao mesmo tempo, 
jogadores e árbitros.

Alteração 105
Umberto Guidoni

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-C – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

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

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

a) regras de segurança e fiabilidade; a) regras de segurança e fiabilidade;

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

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

d) regras de interoperabilidade; d) regras de interoperabilidade;

e) procedimentos operacionais em 
situações de emergência;

e) procedimentos operacionais em 
situações de emergência;

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

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

g) regras relativas às transacções; g) regras de transparência;

h) regras de transparência; h) regras de equilibragem, incluindo 
regras sobre procedimentos de nomeação, 
regras para os encargos de equilibragem e 
regras para a equilibragem operacional 
entre redes de operadores de redes de 
transporte;

i) regras de equilibragem, incluindo 
regras sobre procedimentos de nomeação, 
regras para os encargos de equilibragem e 
regras para a equilibragem operacional 
entre redes de operadores de redes de 
transporte;

i) regras relativas às estruturas de tarifas 
harmonizadas de transporte;

j) regras relativas às estruturas de tarifas 
harmonizadas de transporte;

j) eficiência energética no respeitante às 
redes de gás.

k) eficiência energética no respeitante às 
redes de gás.

Or. en

Justificação

A abordagem proposta pode pôr em risco a criação de um mercado comunitário 
verdadeiramente competitivo, dado conferir aos operadores das redes de transporte uma 
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possibilidade de auto-regulação. A presente alteração propõe uma abordagem diferente: o 
objectivo e o alcance dos códigos técnicos propostos, as denominadas “orientações 
estratégicas”, devem ser definidos ex ante pela Agência de Cooperação dos Reguladores da 
Energia, após o que tem início um procedimento de comitologia que resultará na adopção de 
“Orientações Estratégicas” vinculativas, nas quais se baseará o futuro trabalho da Rede 
Europeia dos Operadores das Redes de Transporte.

Alteração 106
Umberto Guidoni

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-C – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

A abordagem proposta pode pôr em risco a criação de um mercado comunitário 
verdadeiramente competitivo, dado conferir aos operadores das redes de transporte uma 
possibilidade de auto-regulação. A presente alteração propõe uma abordagem diferente: o 
objectivo e o alcance dos códigos técnicos propostos, as denominadas “orientações 
estratégicas”, devem ser definidos ex ante pela Agência de Cooperação dos Reguladores da 
Energia, após o que tem início um procedimento de comitologia que resultará na adopção de 
“Orientações Estratégicas” vinculativas, nas quais se baseará o futuro trabalho da Rede 
Europeia dos Operadores das Redes de Transporte.
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Alteração 107
Giles Chichester

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-C – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

A Agência de Cooperação dos Reguladores da Energia deve prestar um aconselhamento 
formal à Comissão sob a forma de orientações estratégicas para a rede europeia dos 
operadores das redes de transporte, que devem elaborar projectos de códigos técnicos com 
base em "Orientações Estratégicas" vinculativas.  Caso os actos referidos no n.º 1 do artigo 
2.º-C requeiram aprovação, deve aplicar-se o mesmo procedimento.  A adopção de uma 
abordagem diferente poderia pôr em risco um mercado comunitário verdadeiramente 
competitivo, dado conferir aos operadores das redes de transporte uma possibilidade de 
auto-regulação.

Alteração 108
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-C – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Gás fiscalizará a 
aplicação dos códigos técnicos e códigos 
do mercado e incluirá o resultado das 
suas actividades de fiscalização no 

Suprimido
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relatório anual referido na alínea e) do 
n.º 1.

Or. en

Justificação

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

Alteração 109
Atanas Paparizov, Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-C – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 110
Herbert Reul

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-C – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

Impõe-se uma clarificação. Deve ficar bem claro que o ENTSO apenas se deve ocupar dos 
aspectos especificamente ligados à rede e não tem competências para as questões de 
mercado, que relevam das autoridades de regulação nacionais.

Alteração 111
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-C – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

5. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Gás publicará de 
dois em dois anos um plano decenal de 
investimento na rede à escala comunitária 
após obter a aprovação da Agência. O 
plano de investimento incluirá a 
modelização da rede integrada - tendo em 
conta as instalações de armazenamento e 
de GNL -, a elaboração de cenários, um 
relatório sobre a adequação da oferta à 
procura, a viabilidade técnica e económica 
dos projectos de expansão e uma avaliação 
da resiliência do sistema. No desempenho 
destas funções, a Rede Europeia dos 
Operadores das Redes de Transporte de 
Gás consultará fornecedores, produtores, 
operadores de redes de armazenamento, 
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relacionadas com as capacidades 
transfronteiras.

operadores de redes de GNL e os clientes 
relevantes. O plano de investimento 
basear-se-á, nomeadamente, na estimativa 
pormenorizada da procura de gás para as 
suas diferentes utilizações, como o 
aquecimento, a produção de energia, os 
processos industriais e nos planos de 
investimento nacionais e nas orientações 
para as redes transeuropeias de energia em 
conformidade com a Decisão 
n.º 1364/2006/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho.

Or. en

Justificação

Um plano de investimento a nível europeu deve focar principalmente o congestionamento 
transfronteiras das condutas de transporte de gás e incluir armazenamento e GNL na 
modelização de uma rede integrada. Os participantes no mercado devem ser obrigados a 
fornecer todos os dados relevantes com vista a possibilitar o processo de planeamento. Isto 
inclui não só o operador da rede de transporte, mas também fornecedores, operadores de 
instalações de armazenamento, produtores e operadores de redes de GNL. É necessário 
definir funções e responsabilidades.

Alteração 112
Umberto Guidoni

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-C – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Gás publicará de 
dois em dois anos um plano decenal de 
investimento na rede à escala comunitária. 
O plano de investimento incluirá a 
modelização da rede integrada, a 
elaboração de cenários, um relatório sobre 
a adequação da oferta à procura e uma 
avaliação da resiliência do sistema. O 
plano de investimento basear-se-á, 

5. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Gás publicará de 
dois em dois anos um plano decenal de 
investimento na rede à escala comunitária 
após obter a aprovação da Agência. O 
plano de investimento incluirá a 
modelização da rede integrada, tendo em 
conta as instalações de armazenamento e 
de GNL, a elaboração de cenários, um 
relatório sobre a adequação da oferta à 
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nomeadamente, nos planos de investimento 
nacionais e nas orientações para as redes 
transeuropeias de energia em 
conformidade com a Decisão 
n.º 1364/2006/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho. O plano de investimento 
identificará lacunas no investimento, 
nomeadamente relacionadas com as 
capacidades transfronteiras

procura, a viabilidade técnica e económica 
dos projectos de expansão e uma avaliação 
da resiliência do sistema. O plano de 
investimento basear-se-á, nomeadamente, 
nos planos de investimento nacionais, 
tendo em conta os aspectos regionais e 
europeus da rede. O plano de investimento 
identificará lacunas no investimento, 
nomeadamente relacionadas com as 
capacidades transfronteiras. 

Or. en

Justificação

A abordagem proposta pode pôr em risco a criação de um mercado comunitário 
verdadeiramente competitivo, dado conferir aos operadores das redes de transporte uma 
possibilidade de auto-regulação. A presente alteração propõe uma abordagem diferente: o 
objectivo e o alcance dos códigos técnicos propostos, as denominadas “orientações 
estratégicas”, devem ser definidos ex ante pela Agência de Cooperação dos Reguladores da 
Energia, após o que tem início um procedimento de comitologia que resultará na adopção de 
“Orientações Estratégicas” vinculativas, nas quais se baseará o futuro trabalho da Rede 
Europeia dos Operadores das Redes de Transporte.

Alteração 113
Giles Chichester

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento(CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-C – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Gás publicará de 
dois em dois anos um plano decenal de 
investimento na rede à escala comunitária. 
O plano de investimento incluirá a 
modelização da rede integrada, a 
elaboração de cenários, um relatório sobre 
a adequação da oferta à procura e uma 
avaliação da resiliência do sistema. O 
plano de investimento basear-se-á, 
nomeadamente, nos planos de investimento 

5. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Gás publicará de 
dois em dois anos um plano decenal de 
investimento na rede à escala comunitária 
após obter a aprovação da Agência. O 
plano de investimento incluirá a 
modelização da rede integrada, tendo em 
conta as instalações de armazenamento e 
de GNL, a elaboração de cenários, um 
relatório sobre a adequação da oferta à 
procura, a viabilidade técnica e económica 
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nacionais e nas orientações para as redes 
transeuropeias de energia em 
conformidade com a Decisão 
n.º 1364/2006/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho. O plano de investimento 
identificará lacunas no investimento, 
nomeadamente relacionadas com as 
capacidades transfronteiras

dos projectos de expansão e uma avaliação 
da resiliência do sistema. O plano de 
investimento basear-se-á, nomeadamente, 
nos planos de investimento nacionais, 
tendo em conta os aspectos regionais e 
europeus da rede. O plano de investimento 
identificará lacunas no investimento, 
nomeadamente relacionadas com as 
capacidades transfronteiras. 

Or. en

Justificação

O texto deve fazer uma referência geral aos aspectos regionais e europeus, e não às 
orientações para as redes transeuropeias de energia, em conformidade com a Decisão n.º 
1364/2006/CE. É irrelevante referir aqui as orientações, com a sua actual forma, conteúdo e 
objectivo. Futuramente, o plano decenal de desenvolvimento da rede será considerado um 
substituto das orientações para as redes transeuropeias de energia. O planeamento do 
investimento a nível da UE deve focar principalmente o congestionamento transfronteiras das 
condutas de transporte de gás e incluir armazenamento e GNL.

Alteração 114
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-C – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

5. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Gás publicará de 
dois em dois anos um plano decenal de 
investimento na rede à escala comunitária. 
O plano de investimento incluirá a 
modelização da rede integrada, a 
elaboração de cenários, um relatório sobre 
a adequação da oferta à procura e uma 
avaliação da resiliência do sistema. O 
plano de investimento  basear-se-á:
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conformidade com a Decisão 
n.º 1364/2006/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho. O plano de investimento 
identificará lacunas no investimento, 
nomeadamente relacionadas com as 
capacidades transfronteiras.

(a) em planos de investimento nacionais e
(b) e nas orientações para as redes 
transeuropeias de energia em conformidade 
com a Decisão n.º 1364/2006/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho.

No que se refere às interligações 
transfronteiriças, basear-se-á: 
(a) nas propostas de utilizadores de rede, 
incluindo comerciantes e/ou 
(b) nas propostas de outros investidores, 
que não os operadores das redes de 
transporte, existentes nos países a ligar.
Solicitar-se-á às entidades reguladoras 
nacionais a emissão de um parecer sobre 
todas as propostas não incluídas nos 
planos nacionais.
O plano de investimento identificará 
lacunas no investimento, nomeadamente 
relacionadas com as capacidades 
transfronteiras abertas ao acesso de países 
terceiros.
O plano de investimento decenal não será 
adoptado antes da emissão de um parecer 
positivo da Agência e obedecerá aos 
requisitos da Comissão.

Or. en

Justificação

A definição do plano decenal não deveria ser limitada à iniciativa dos operadores de rede de 
transportes existentes, que pode ser condicionada pelo seu ponto de vista de empresas de 
transporte ou pelo facto, que é frequente, de fazer parte de uma empresa verticalmente 
integrada. Os utilizadores de rede, assim como outros possíveis investidores deveriam 
igualmente ser tidos em conta.
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Alteração 115
Miloslav Ransdorf

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-C – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

5.  A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Gás publicará de 
dois em dois anos um plano decenal de 
desenvolvimento. O plano obedecerá às 
seguintes condições:

(a) incluirá a modelização da rede 
integrada, a elaboração de cenários, um 
relatório sobre a adequação da oferta à 
procura e uma avaliação da resiliência do 
sistema;

(b) basear-se-á nos planos de 
desenvolvimento da rede nacionais e nas 
orientações para as redes transeuropeias de 
energia em conformidade com a Decisão 
n.º 1364/2006/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho.;
(c) identificará as lacunas no investimento, 
nomeadamente as relacionadas com a 
interligação definidas pela Comissão. 
O plano será objecto de consulta a outras 
partes interessadas, nomeadamente aos 
utilizadores da rede.



PE404.707v01 64/107 AM\717803PT.doc

PT

Or. en

Justificação

A referência ao plano de desenvolvimento da rede é um reflexo mais exacto do processo 
esperado. Trata-se de pormenorizar a capacidade, as previsões de oferta e de procura, e 
identificar potenciais disparidades e estrangulamento de capacidades . Deveria haver  um 
requisito para consultar as partes interessadas. O investimento específico é da competência 
de cada um dos ORT  e deve  basear-se na procura real do mercado identificada por 
processos de avaliação e atribuição das capacidades ("open season procedure").

Alteração 116
Erika Mann

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-C – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de
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Justificação

Os operadores de redes devem respeitar as normas estabelecidas pelas entidades 
reguladoras nacionais. Por tal motivo, a Rede Europeia dos Operadores das Redes de 
Transporte de Gás não pode adoptar decisões vinculativas para os seus membros a título 
individual. Importa que o regulamento utilize os mesmos conceitos que directiva relativa ao 
gás, onde se fala de plano de desenvolvimento, e não de plano de investimento.

Alteração 117
Herbert Reul

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-C – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

O plano de desenvolvimento da rede destina-se a mostrar as capacidades, as previsões 
relativas à oferta e à procura, bem como eventuais estrangulamentos a nível das
capacidades. Os investimentos concretos são da competência dos operadores das redes de 
transporte, em conformidade com a alínea f) do artigo 24.º–C da directiva alterada relativa 
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ao gás.

Alteração 118
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-C – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

(5) A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Gás publicará de 
três em três anos um plano decenal de 
investimento na rede à escala comunitária. 
O plano de investimento incluirá a 
modelização da rede integrada, a 
elaboração de cenários, um relatório sobre 
a adequação da oferta à procura e uma 
avaliação da resiliência do sistema. O 
plano de investimento basear-se-á, 
nomeadamente, nos planos de investimento 
nacionais e nas orientações para as redes 
transeuropeias de energia em conformidade 
com a Decisão n.º 1364/2006/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho. O
plano de investimento identificará lacunas 
no investimento, nomeadamente 
relacionadas com as capacidades 
transfronteiras. O plano de investimento 
incluirá em anexo uma lista dos obstáculos 
ao alargamento transfronteiras das redes, 
em resultado de diferentes procedimentos 
de autorização ou de diferentes práticas de 
autorização.

Or. de

Justificação

A actualização preconizada, de três em três anos, do plano de investimento destina-se a 
proporcionar as informações indispensáveis, sem gerar burocracia desnecessária. Importa 
considerar, por outro lado, o problema dos obstáculos ao alargamento transfronteiras das 
redes em consequência da diversidade de regulamentações nacionais em matéria de 
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procedimentos de autorização. A fim de desenvolver as soluções necessárias, ou de introduzir 
melhorias destacando as melhores práticas, deve ser feito um acompanhamento da situação 
existente.

Alteração 119
Danutė Budreikaitė

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-C – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

5. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Gás publicará de 
dois em dois anos um plano decenal de 
investimento na rede à escala comunitária. 
O plano de investimento incluirá a 
modelização da rede integrada, a 
elaboração de cenários, um relatório sobre 
a adequação da oferta à procura e uma 
avaliação da resiliência do sistema. O 
plano de investimento basear-se-á, 
nomeadamente, nos planos de investimento 
nacionais e nas orientações para as redes 
transeuropeias de energia em conformidade 
com a Decisão n.º 1364/2006/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho. O 
plano de investimento identificará lacunas 
no investimento, nomeadamente 
relacionadas com as capacidades 
transfronteiras, concedendo prioridade ao 
desenvolvimento das ligações entre as 
“ilhas energéticas” e as redes de gás da 
UE.

Or. lt

Justificação

A inclusão das ligações destinadas a conectar as “ilhas energéticas” às redes de distribuição 
de gás da UE na lista de prioridades das redes energéticas transeuropeias de especial 
importância permitirá, mediante a cooperação regional, criar um mercado interno do gás na 
UE e aplicar o Regulamento (CE) n.º 1775/2005 relativo às condições de acesso às redes de 
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transporte de gás natural, bem como assegurar o fornecimento de gás nos países da UE.

Alteração 120
Jerzy Buzek

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-C – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

5. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Gás publicará de 
dois em dois anos um plano decenal de 
investimento na rede à escala comunitária. 
O plano de investimento incluirá a 
modelização da rede integrada, a 
elaboração de cenários, um relatório sobre 
a adequação da oferta à procura e uma 
avaliação da resiliência do sistema. O 
plano de investimento identificará lacunas 
no investimento, nomeadamente 
relacionadas com as capacidades 
transfronteiras, incluirá o investimento na 
interligação e noutra infra-estrutura 
necessária a um comércio e concorrência 
efectivos e garantirá a segurança do 
abastecimento. 

Os operadores do sistema de transporte 
envidam todos os esforços razoáveis para 
respeitar o plano de investimento 
adoptado.

Or. en

Justificação

É evidente  a necessidade de os ORT construírem a infra-estrutura identificada no plano de 
investimento (interligação, conversão da qualidade de gás, etc.), de modo a possibilitar um 
comércio e uma concorrência eficazes e contribuir para a segurança do  abastecimento. A 
entidade reguladora nacional tem a obrigação explícita, nos termos do artigo 24.º- b, de 
assegurar que os operadores de rede dispõem de incentivos adequados para aumentar 
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eficiência e promover a integração do mercado.

Alteração 121
Giles Chichester

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-C – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

5. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Gás publicará de 
dois em dois anos um plano decenal de 
investimento na rede à escala comunitária. 
O plano de investimento incluirá a 
modelização da rede integrada, a 
elaboração de cenários, um relatório sobre 
a adequação da oferta à procura e uma 
avaliação da resiliência do sistema. O 
plano de investimento basear-se-á, 
nomeadamente, nos planos de investimento 
nacionais e nas orientações para as redes 
transeuropeias de energia em conformidade 
com a Decisão n.º 1364/2006/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho. O 
plano de investimento identificará lacunas 
no investimento, nomeadamente 
relacionadas com as capacidades 
transfronteiras,  incluirá o investimento na 
interligação e noutra infra-estrutura 
necessária a um comércio e concorrência 
efectivos e garantirá a segurança do 
abastecimento. .
Os operadores do sistema de transporte 
envidam todos os esforços razoáveis para 
respeitar o plano de investimento 
adoptado.

Or. en

Justificação

É evidente  a necessidade de deixar clara a obrigação que incumbe aos ORT de construírem 
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a infra-estrutura identificada no plano de investimento (interligação,  conversão da 
qualidade de gás, etc.), de modo a possibilitar um comércio e uma concorrência eficazes e 
contribuir para a segurança do  abastecimento. A entidade reguladora nacional tem a 
obrigação explícita, nos termos do artigo 24.º- b, de assegurar que os operadores de rede 
dispõem de incentivos adequados para aumentar eficiência e promover a integração do 
mercado.

Alteração 122
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-C – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. O plano de investimento identificará 
lacunas no investimento, nomeadamente 
relacionadas com as capacidades 
transfronteiras. Relativamente às lacunas 
identificadas em matéria de investimento,  
a Rede Europeia de Operadores de Redes 
de Transporte de Gás identifica os  
projectos de investimento concretos que 
melhor corrijam estas lacunas em matéria 
de investimento. Para cada projecto de 
investimento, será realizado e apresentado 
à Agência  um estudo pormenorizado de 
viabilidade técnica e comercial. 
Todas as empresas relevantes de gás 
natural, incluindo, sem limitações, 
operadores  do sistema de transporte, 
operadores do sistema de GNL, 
operadores do sistema de armazenagem, 
operadores do sistema de distribuição, 
fornecedores, produtores, comerciantes e 
clientes relevantes disponibilizarão, num 
período razoável, à Rede Europeia de 
Operadores de Sistema de Transporte de 
Gás, mediante pedido por escrito, os 
dados exigidos para elaborar o plano de 
investimento decenal, nomeadamente no 
que se refere à avaliação de 
estrangulamentos de capacidade 
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existentes e potenciais.
A Agência examina e aprova o plano de 
investimento decenal e os projectos de 
investimento propostos. Com base no 
plano de  investimento decenal aprovado, 
os operadores de sistema de transporte 
executam os projectos de investimento 
identificados. Se um operador de sistema 
de  transporte não satisfizer as 
necessidades de investimento num lapso 
de tempo razoável, a Agência pode abrir 
um concurso para o investimento. 

Or. en

Justificação

Um plano de investimento ao nível europeu deveria concentrar-se principalmente no 
congestionamento transfronteiriço nas canalizações de distribuição de gás e incluir a 
armazenagem e o GNL na modelização de uma rede integrada. Deveria ser obrigatório para 
os participantes do mercado a apresentação de todos os dados pertinentes para levar a cabo 
o processo de planeamento. Ora, tal inclui não só os ORT, mas também os fornecedores, os 
operadores  do sistema de armazenagem, os produtores e os operadores de GNL. O processo 
de planeamento deveria incluir um estudo de viabilidade técnico e económico de projectos de 
ampliação.

Alteração 123
Umberto Guidoni

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-C – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Gás aconselhará 
a Comissão, a pedido desta, sobre a 
adopção das orientações referidas no 
artigo 9.º.

Suprimido

Or. en
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Justificação

A abordagem proposta poderia pôr em perigo a criação de um mercado da UE 
verdadeiramente competitivo, permitindo efectivamente aos ORT a possibilidade de auto-
regulamentação. a presente alteração propõe uma abordagem diferente: o âmbito e o relevo 
dos códigos técnicos propostos, as chamadas "orientações estratégicas" deveriam ser 
definidos a priori pela Agência da Cooperação dos Reguladores de Energia, depois do  que 
será accionado um processo de comitologia  para instituir "orientações estratégicas 
vinculativas" nas quais se baseará o futuro trabalho da REORT.

Alteração 124
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-C – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Gás aconselhará 
a Comissão, a pedido desta, sobre a 
adopção das orientações referidas no 
artigo 9.º.

Suprimido

Or. en

Justificação

Cf. justificação aos artigo  Artigos 2-E, 2-EA e 2-EB. A presente alteração pretende adaptar 
o texto ao novo procedimento.

Alteração 125
Giles Chichester

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-C – n.º 6
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Texto da Comissão Alteração

6. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Gás aconselhará 
a Comissão, a pedido desta, sobre a 
adopção das orientações referidas no 
artigo 9.º.

Suprimido

Or. en

Justificação

 O n.º 6 deveria conferir aos operadores das redes de transporte um papel de aconselhamento 
da Comissão ao propor a adopção de orientações. O papel de aconselhamento da Comissão 
deveria ser confiado à Agência. A diferença entre as funções e competências dos reguladores 
e do sector regulado deveriam claramente ser reflectidas a nível comunitário, pelo que não é 
adequado que o sector regulado aconselhe a Comissão.

Alteração 126
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-C – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Gás aconselhará 
a Comissão, a pedido desta, sobre a 
adopção das orientações referidas no 
artigo 9.º.

Suprimido

Or. en

Justificação

A presente supressão visa adaptar o texto ao novo procedimento, que incumbe a Agência de 
desenvolver e adoptar, após consultas aprofundadas, orientações que servirão para 
aprofundar o desenvolvimento do mercado e dos códigos técnicos.
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Alteração 127
Herbert Reul

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-C – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Gás aconselhará a 
Comissão, a pedido desta, sobre a adopção 
das orientações referidas no artigo 9.º.

6. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Gás aconselhará a 
Comissão, com a participação da 
ENTSUG, sobre a adopção das orientações 
referidas no artigo 9.º.

Or. de

Justificação

A ENTSO/ENTSUG deve, de um modo geral ser consultada.

Alteração 128
Erika Mann

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-C – nº 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Gás aconselhará a 
Comissão, a pedido desta, sobre a adopção
das orientações referidas no artigo 9.º.

(6) A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Gás aconselhará a 
Comissão, a pedido desta, sobre a 
alteração das orientações referidas no 
artigo 9.º.

Or. de

Justificação

Nos termos do Regulamento n.º 1775/2005, a Comissão apenas tem o direito de alterar as 
orientações decididas pelo legislador, mas não de as adoptar.
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Alteração 129
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-C – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Gás aconselhará a 
Comissão, a pedido desta, sobre a adopção
das orientações referidas no artigo 9.º.

(6) A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Gás aconselhará a 
Comissão, a pedido desta, sobre a 
alteração das orientações referidas no 
artigo 9.º.

Or. de

Justificação

Adaptação às alterações propostas para o artigo 9.º.

Alteração 130
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-D – título

Texto da Comissão Alteração

Fiscalização pela Agência Fiscalização pela Agência e pela Comissão

Or. en
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Alteração 131
Umberto Guidoni

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-D – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

A Agência aprova os documentos 
previstos no artigo 2.º-C(1)(a)–(f) 
preparados pela Rede Europeia dos 
Operadores das Redes de Transporte de 
Gás.

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

A Agência monitoriza a implementação 
dos códigos técnicos, do plano de 
investimento decenal e do programa de 
trabalho anual e inclui os resultados das 
suas actividades  de monitorização no seu 
relatório anual. Em caso de não 
cumprimento, pelos operadores de sistema 
de transporte, dos códigos técnicos, do  
plano de investimento decenal ou do 
programa de trabalho anual da Rede 
Europeia de Operadores de Sistema de
Transporte de Gás, a Agência faculta 
informação à Comissão.

Or. en

Justificação

Os investidores precisam de um quadro normativo claro e estável. Por este motivo, é 
importante que o projecto de códigos técnicos e de regras técnicas, o plano de investimento 
decenal e o programa de trabalho anual estejam sujeitos a aprovação da  ACRE e sejam 
desenvolvidos sem qualquer interferência comercial. A monitorização da aplicação dos 
códigos e das regras acima mencionados  deveria ser feita pelos reguladores, ou seja, a 
Agência, e não pelos próprios ORT.
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Alteração 132
Giles Chichester

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-D – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

A Agência aprova os documentos 
previstos no artigo 2.º-C(1)(a)–(f) 
preparados pela Rede Europeia dos 
Operadores das Redes de Transporte de 
Gás.

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

Or. en

Justificação

A Agência deveria aprovar os códigos técnicos e as regras técnicas. Os investidores precisam 
de um quadro normativo claro  e previsível. Por este motivo, é importante que o projecto de 
códigos técnicos, o plano de investimento decenal e o programa de trabalho anual estejam 
sujeitos à apreciação e aprovação da  ACRE e sejam desenvolvidos sem qualquer 
interferência comercial e política.
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Alteração 133
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-D – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

A Agência aprova os documentos 
previstos no artigo 2.º-C(1)(a)–(f) 
preparados pela Rede Europeia dos 
Operadores das Redes de Transporte de 
Gás.

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

Or. en

Justificação

A Agência deveria aprovar os códigos técnicos e as regras técnicas. Os investidores precisam 
de um quadro normativo claro  e previsível. Por este motivo, é importante que o projecto de 
códigos técnicos, o plano de investimento decenal e o programa de trabalho anual estejam 
sujeitos à apreciação e aprovação da  ACRE e sejam desenvolvidos sem qualquer 
interferência comercial e política.
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Alteração 134
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-D – n.º 2 –parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

2. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Gás apresentará à 
Agência os seus pareceres e 
recomendações relativamente às 
orientações e aos projectos de códigos, 
bem como o projecto de plano decenal de 
investimento e o projecto de programa de 
trabalho anual, incluindo a informação  
relativa aos processos de consulta 
pertinentes.

Or. en

Justificação

Cf. justificação aos Artigos 2-E, 2-EA e 2-EB. A presente alteração pretende adaptar o texto 
ao novo procedimento.

Alteração 135
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-D – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A Agência deveria saber se todas as propostas foram suficientemente examinadas.

Alteração 136
Miloslav Ransdorf

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-D – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A referência ao plano de desenvolvimento da rede é um reflexo mais exacto do processo 
esperado.

Alteração 137
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-D – n.º 2 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

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

A Agência enviará à Comissão um parecer 
devidamente justificado caso considere que 
o projecto de programa de trabalho anual 
ou o projecto de plano decenal de 
investimento não asseguram:

(a) um nível suficiente de interconexões 
transfronteiriças disponíveis para acesso 
de terceiros,
(b) um programa de execução em 
conformidade com as necessidades 
existentes e previsíveis, ou
(c) ausência de discriminação, 
concorrência efectiva e funcionamento 
eficaz do mercado.
A Comissão comunica a sua decisão sobre 
estes aspectos à Rede Europeia dos 
Operadores das Redes de Transporte de 
Gás e à Agência e pode requerer a esta 
Rede que complete ou modifique o plano 
antes de o mesmo ser novamente 
transmitido à Agência.
A Agência emite um parecer destinado à 
Rede Europeia dos Operadores das Redes 
de Transporte de Gás antes da aprovação 
do plano decenal por esta Rede. Uma 
decisão favorável da Comissão e o 
respeito das suas exigências constituem 
condições prévias para que a Agência 
emita um parecer positivo à Rede 
Europeia dos Operadores das Redes de 
Transporte de Gás.
A Agência controla a execução do plano 
decenal, nomeadamente no que diz 
respeito às interconexões. Em caso de não 
conformidade ou de atrasos sem 
justificação válida, a Agência pode propor 
à Comissão a adopção de sanções e 
recorrer a novos investidores, de acordo 
com as orientações fixadas pela 
Comissão.
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Or. en

Justificação

Se a capacidade suplementar da rede não se for acessível a terceiros, esta situação favorece 
geralmente a posição dominante de uma empresa verticalmente integrada existente. Além 
disso, é essencial, no interesse da concorrência, fixar um calendário correspondente às 
necessidades previstas. Além disso, o plano não deveria ser adoptado se o parecer da 
Agência ou da Comissão não for positivo.

Alteração 138
Giles Chichester

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-D – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Agência controla a execução dos 
códigos técnicos, do plano de investimento 
decenal e do programa de trabalho anual 
e inclui os resultados das suas actividades 
de controlo no seu relatório anual. Caso 
os operadores da rede de transporte não 
observem os códigos técnicos, o plano de 
investimento decenal ou o programa de 
trabalho anual da Rede Europeia de 
Operadores das Redes de Transporte de 
Gás, a Agência informa a Comissão desse 
facto.

Or. en

Justificação

O controlo da execução dos códigos e das normas supramencionadas deve ser efectuado 
pelas entidades reguladoras, isto é a Agência, e não pelos ORT. Se, no quadro de controlo 
exercido, a Agência constatar que os ORT ou a Rede Europeia dos Operadores das Redes de 
Transporte de Gás não respeitam os códigos técnicos, o plano de investimento decenal e/ou o 
programa de trabalho anual, deve informar a Comissão desse facto que pode 
subsequentemente dar início a um processo por infracção.
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Alteração 139
Nikolaos Vakalis

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-D – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Agência controla a execução dos 
códigos técnicos, do plano de investimento 
decenal e do programa de trabalho anual 
e inclui os resultados das suas actividades 
de controlo no seu relatório anual. Caso 
os operadores da rede de transporte não 
observem o plano de investimento 
decenal, o programa de trabalho anual e 
os códigos técnicos e de mercado da Rede 
Europeia de Operadores das Redes de 
Transporte de Gás, a Agência informa a 
Comissão desse facto.

Or. en

Justificação

O controlo da execução do plano de investimento decenal, do plano de trabalho anual e/ou 
códigos técnicos e de mercado deve ser efectuado pelas entidades reguladoras, isto é a 
Agência, e não pelos ORT. Se, no quadro de controlo exercido, a Agência constatar que os 
ORT ou a Rede Europeia de Operadores das Redes de Transporte de Gás não respeitam os 
códigos e normas supramencionados, deve informar a Comissão desse facto que pode 
subsequentemente dar início a um processo por infracção.

Alteração 140
Paul Rübig

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-D – n.º 2-A (novo)



PE404.707v01 84/107 AM\717803PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Agência fiscalizará a execução 
pelos operadores das redes de transporte 
dos códigos técnicos, do plano decenal de 
investimento e do programa de trabalho 
anual, e incluirá no seu relatório anual os 
resultados da sua actividade de 
fiscalização. A Agência informará a 
Comissão, caso os operadores das redes 
de transporte não cumpram os códigos 
técnicos, o plano decenal de investimento 
e o programa de trabalho anual.

Or. de

Justificação

A fiscalização do cumprimento dos códigos e das normas deve competir às entidades 
reguladoras, isto é, à Agência, e não aos operadores das redes de transporte. Caso um 
operador não respeite os códigos técnicos, o plano de investimento decenal ou o programa de 
trabalho anual, o facto deverá ser comunicado à Comissão, a qual poderá desencadear um 
processo de infracção. Em alternativa, as entidades reguladoras nacionais poderão ter o 
direito de impor sanções efectivas e dissuasoras.

Alteração 141
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-D-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º D-A
Elaboração de orientações 

1. A Agência elabora, no prazo máximo 
de seis meses, propostas de orientação que 
regulem os princípios fundamentais, 
claros e objectivos para efeitos de 
harmonização das normas técnicas e do 
mercado.
2. No quadro da elaboração destas 
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orientações, a Agência procede a amplas 
consultas, de forma aberta e transparente, 
e mantém informadas todas as partes 
interessadas. 
3. A Agência finaliza e adopta os 
projectos de orientações com base nessas 
consultas. A Agência torna públicas todas 
as observações recebidas e explica a 
forma como as mesmas foram tidas em 
conta no projecto final de orientações, ou 
justifica a sua rejeição.
4. A Agência, por sua própria iniciativa 
ou a pedido do Parlamento Europeu ou 
da Comissão, pode dar início ao mesmo 
processo para efeitos de actualização das 
orientações.

Or. en

Justificação

As orientações devem ser elaboradas e adoptadas na sequência de uma ampla consulta 
levada a efeito pela Agência, a fim de estabelecer os princípios fundamentais que regem a 
harmonização das normas. Só quando forem adoptadas orientações consistentes é que 
poderão ser elaborados códigos de forma adequada. O papel do Parlamento é reforçado ao 
dispor da possibilidade de dar início à revisão destas orientações.

Alteração 142
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-E

Texto da Comissão Alteração

Estabelecimento e avaliação dos códigos 
técnicos e códigos do mercado

Elaboração dos códigos técnicos

1. Após consultar a Agência, a Comissão 
pode convidar a Rede Europeia dos 
Operadores das Redes de Transporte de 
Gás, dentro de um prazo razoável, a 
preparar códigos nos domínios 

1. Na sequência da adopção das 
orientações nos termos do disposto no
artigo 2D-A, a Rede Europeia dos 
Operadores das Redes de Transporte de 
Gás elabora, no prazo de seis meses, 
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enunciados no n.º 3 do artigo 2.º-C, caso 
considere que tais códigos são necessários 
para o funcionamento eficaz do mercado.

projectos de códigos técnicos, tal como 
definido no artigo 2º-C, n.º 3, no pleno 
respeito dos princípios estabelecidos nas 
orientações.

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

2. Ao elaborar estes códigos, a Rede 
Europeia dos Operadores das Redes de 
Transporte de Gás tem em consideração 
os conhecimentos técnicos dos 
participantes no mercado e mantém estes 
últimos informados. 

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

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

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

4. A Agência procede a amplas consultas 
sobre os projectos de códigos, de forma 
aberta e transparente.

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

4-A. Com base na consulta, a Agência 
finaliza e adopta os projectos de códigos. 
Torna públicas todas as observações 
recebidas e explica a forma como as 
mesmas foram tidas em consideração nos 
projectos de códigos finais, ou justifica a 
sua rejeição.

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

4-B. Por iniciativa da Agência ou a 
pedido da Rede Europeia dos Operadores 
das Redes de Transporte de Gás, pode ser 
levada a cabo uma actualização dos 
códigos existentes, de acordo com o 
mesmo processo.

a) um código técnico ou do mercado, 
adoptado pela Rede Europeia dos 
Operadores das Redes de Transporte de 
Gás nos domínios enunciados no n.º 3 do 
artigo 2.º-C, não assegura ausência de 
discriminação, concorrência efectiva e 
funcionamento eficaz do mercado;
b) A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Gás não chega a 
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acordo, dentro de um prazo razoável, 
sobre um código técnico ou do mercado 
nos domínios enunciados no n.º 3 do 
artigo 2.º-C;
c) Os operadores das redes de transporte 
não aplicaram um dos códigos técnicos ou 
do mercado adoptados pela Rede 
Europeia dos Operadores das Redes de 
Transporte de Gás nos domínios 
enunciados no n.º 3 do artigo 2.º-C.
As medidas que têm por objectivo alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, complementando-o, serão 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo, referido no n.º 2 do artigo 14.º
4. O disposto no n.º 3 não prejudica o 
direito da Comissão de adoptar e alterar 
as orientações referidas no artigo 9.º.

Or. en

Justificação

Os códigos técnicos deveriam ser elaborados pela Rede Europeia dos Operadores das Redes 
de Transporte de Gás no pleno respeito das orientações adoptadas. Após ter levado a efeito 
amplas consultas, a Agência finaliza e adopta estes códigos.

Alteração 143
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-E

Texto da Comissão Alteração

Estabelecimento e avaliação dos códigos 
técnicos e códigos do mercado

Orientações e códigos

1. Após consultar a Agência, a Comissão 
pode convidar a Rede Europeia dos 
Operadores das Redes de Transporte de 

1. A Comissão incumbe a Agência de 
elaborar orientações e adoptar códigos, a 
fim de harmonizar as normas técnicas e 
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Gás, dentro de um prazo razoável, a 
preparar códigos nos domínios 
enunciados no n.º 3 do artigo 2.º-C, caso 
considere que tais códigos são necessários 
para o funcionamento eficaz do mercado.

do mercado, tendo em vista facilitar a 
integração do mercado.

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

2. As orientações e os códigos podem, em 
particular, cobrir os seguintes domínios:

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

(a) regras de segurança e fiabilidade;

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

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

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

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

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

(d) regras de interoperabilidade;

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

(e) procedimentos operacionais em 
situações de emergência;

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

(f) regras relativas à atribuição de 
capacidade e à gestão de 
congestionamentos;
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c) Os operadores das redes de transporte 
não aplicaram um dos códigos técnicos ou 
do mercado adoptados pela Rede 
Europeia dos Operadores das Redes de 
Transporte de Gás nos domínios 
enunciados no n.º 3 do artigo 2.º-C.

(g) regras relativas a mercados 
intradiários transfronteiriços com 
horários de funcionamento 
harmonizados;

As medidas que têm por objectivo alterar
elementos não essenciais do presente 
regulamento, complementando-o, serão 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo, referido no n.º 2 do artigo 14.º

(h) regras relativas às transacções, 
assegurando nomeadamente o 
desenvolvimento de mercados secundários 
para os direitos de transporte 
transfronteiriços e a segurança dos 
direitos de transporte;

4. O disposto no n.º 3 não prejudica o 
direito da Comissão de adoptar e alterar 
as orientações referidas no artigo 9.º.

(i) regras de transparência;

(j) regras de equilibração, incluindo 
regras em matéria de armazenamento;
(k) regras para as estruturas de tarifas 
harmonizadas de transporte, incluindo 
regras relativas aos sinais de localização e 
à compensação inter-ORT;
(l) eficiência energética no respeitante às 
redes de gás.

Or. en

Justificação

As orientações e os códigos deveriam facilitar o desenvolvimento de mercados competitivos e 
assegurar a integração do mercado através da harmonização de normas técnicas e de 
mercado. Estas regras devem servir os interesses do mercado pela optimização da atribuição 
de capacidades, o desenvolvimento antecipado de mercados combinados/mercados divididos, 
a existência de mercados transfronteiriços antecipados e intradiários etc.. Deveriam ser 
fixadas desde logo normas e princípios de alto nível no quadro das orientações, devendo os 
códigos fornecer mais pormenores.

Alteração 144
Umberto Guidoni

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-E
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Texto da Comissão Alteração

Estabelecimento e avaliação dos códigos 
técnicos e códigos do mercado

Estabelecimento e avaliação dos códigos 
técnicos

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

1. Após consultar todas as partes 
interessadas, nos termos do artigo... do 
Regulamento (CE) … que institui a 
Agência de Cooperação dos Reguladores 
da Energia, a Agência elabora 
orientações estratégicas destinadas à Rede 
Europeia dos Operadores das Redes de 
Transporte de Gás nos domínios 
enunciados nos n.º 3 e 5 do artigo 2.º-C. A 
Agência transmite o projecto de 
orientações estratégicas à Comissão, que 
as pode adoptar em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo a que se refere o nº 2 do artigo 
13º. 

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

A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Gás elabora, num 
prazo razoável e com base nas orientações 
estratégicas adoptadas pela Comissão, em 
conformidade com o disposto no n.º 1, 
projectos de códigos nos domínios 
mencionados nº 3 do artigo 2.º-C, bem 
como um projecto de plano de 
investimento decenal, a que se refere o n.º 
5 do artigo 2.º-C. A Rede Europeia dos 
Operadores das Redes de Transporte de 
Gás submete à Agência, para aprovação, 
os projectos de códigos técnicos e o 
projecto do plano de investimento 
decenal.

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

A Agência aprova os projectos de códigos 
técnico e o projecto de plano de 
investimento decenal, em conformidade 
com os artigos ... e ... do Regulamento … 
que institui uma Agência de Cooperação 
dos Reguladores da Energia. Antes de 
aprovar os códigos e o projecto de plano 
de investimento decenal, a Agência 
verifica que os códigos técnicos 
pormenorizados e o projecto de plano de 
investimento decenal são conformes às 
orientações estratégicas e garantem o 
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respeito do princípio da não 
discriminação, uma concorrência eficaz, 
bem como o funcionamento eficiente do 
mercado.
2. A Agência enviará à Comissão um 
parecer devidamente justificado caso 
considere que:

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

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

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

(b) Os operadores das redes de transporte 
não aplicaram um dos códigos técnicos nos 
domínios enunciados no n.º 3 do artigo 2.º-
C, tal como aprovado pela Agência nos 
termos do n.º1 -B.

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

3. A Comissão pode adoptar, por 
recomendação da Agência, orientações 
sobre os códigos do mercado.

a) um código técnico ou do mercado, 
adoptado pela Rede Europeia dos 
Operadores das Redes de Transporte de 
Gás nos domínios enunciados no n.º 3 do 
artigo 2.º-C, não assegura ausência de 
discriminação, concorrência efectiva e 
funcionamento eficaz do mercado;
b) A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Gás não chega a 
acordo, dentro de um prazo razoável, 
sobre um código técnico ou do mercado 
nos domínios enunciados no n.º 3 do 
artigo 2.º-C;
c) Os operadores das redes de transporte 
não aplicaram um dos códigos técnicos ou 
do mercado adoptados pela Rede 
Europeia dos Operadores das Redes de 
Transporte de Gás nos domínios 
enunciados no n.º 3 do artigo 2.º-C.
As medidas que têm por objectivo alterar 
elementos não essenciais do presente 

As medidas que têm por objectivo alterar 
elementos não essenciais do presente 
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regulamento, complementando-o, serão 
adoptadas em conformidade com o
procedimento de regulamentação com 
controlo, referido no n.º 2 do artigo 14.º

regulamento, complementando-o, serão 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo, referido no n.º 2 do artigo 14.º

4. O disposto no n.º 3 não prejudica o 
direito da Comissão de adoptar e alterar as 
orientações referidas no artigo 9.º.

4. O disposto no n.º 3 não prejudica o 
direito da Comissão de adoptar e alterar as 
orientações referidas no artigo 9.º.

Or. en

Justificação

A abordagem proposta pela Comissão poderia comprometer a criação de um mercado 
europeu verdadeiramente competitivo, permitindo a auto-regulamentação dos ORT. Esta 
alteração propõe uma abordagem diferente, ou seja, o âmbito e o grau de precisão dos 
códigos técnicos propostos, denominados “orientações estratégicas” deveriam ser definidos 
ex ante pela Agência de Cooperação dos Reguladores da Energia; é instituído um 
procedimento de comitologia, a fim de adoptar “orientações estratégicas” vinculativas nas 
quais assentarão os futuros trabalhos da Rede Europeia dos Operadores das Redes de 
Transporte. Os ORT têm um interesse considerável no funcionamento das normas do 
mercado (na medida em que os seus custos são afectados) e não deveriam, por conseguinte, 
elaborar códigos do mercado.

Alteração 145
Giles Chichester

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-E –n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Após consultar todas as partes 
interessadas, nos termos do artigo 5º-A do 
Regulamento (CE) … que institui a 
Agência de Cooperação dos Reguladores 
da Energia, a Agência elabora 
orientações estratégicas destinadas à Rede 
Europeia dos Operadores das Redes de 
Transporte de Gás nos domínios 
enunciados nos n.º 3 e 5 do artigo 2.º-C. A 
Agência transmite o projecto de 
orientações estratégicas à Comissão, que 
as pode adoptar em conformidade com o 
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procedimento de regulamentação com 
controlo a que se refere o nº 2 do artigo 
13º. 
1-A A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Gás elabora, num 
prazo razoável e com base nas orientações 
estratégicas adoptadas pela Comissão, em 
conformidade com o disposto no n.º 1, 
projectos de códigos nos domínios 
mencionados nº 3 do artigo 2.º-C, bem 
como um projecto de plano de 
investimento decenal a que se refere o n.º 
5 do artigo 2.º-C. A Rede Europeia dos 
Operadores das Redes de Transporte de 
Gás submete à Agência, para aprovação, 
os projectos de códigos técnico e o 
projecto do plano de investimento 
decenal. 
1-B. A Agência aprova os projectos de 
códigos técnicos e o projecto de plano de 
investimento decenal, em conformidade 
com os artigos ... e ... do Regulamento … 
que institui uma Agência de Cooperação 
dos Reguladores da Energia. Antes de 
aprovar os códigos e o projecto de plano 
de investimento decenal, a Agência 
verifica que os códigos técnicos 
pormenorizados e o projecto de plano de 
investimento decenal são conformes às 
orientações estratégicas e garantem o 
respeito do princípio da não 
discriminação, uma concorrência eficaz, 
bem como um funcionamento eficiente do 
mercado.

Or. en

Justificação

O âmbito e o grau de especificação dos códigos técnicos propostos deveriam ser definidos ex 
ante. A Agência de Cooperação dos Reguladores da Energia deveria endereçar um parecer 
oficial à Comissão sob a forma de orientações estratégicas destinadas às Redes Europeias 
dos Operadores das Redes de Transporte, que preparariam os projectos de códigos técnicos 
alicerçados nas "orientações estratégicas" vinculativas. Os projectos de códigos deveriam 
ser submetidos à Agência de Cooperação dos Reguladores da Energia após acordo na Rede 
Europeia dos Operadores das Redes de Transporte. A adopção de uma abordagem diferente 
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colocaria em risco a criação de um mercado comunitário verdadeiramente competitivo, 
permitindo efectivamente aos operadores de rede de transporte a auto-regulamentação.

Alteração 146
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-E – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

Deve competir à Agência, e não à Comissão, o direito de convidar a Rede Europeia dos 
Operadores das Redes de Transporte de Gás a elaborar esses códigos.

Alteração 147
Herbert Reul

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-E – n.º 2 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

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

2. Após a realização da avaliação de 
impacto com base nas consultas da 
ENTSO/ENTSUG, a Agência enviará à 
Comissão um parecer devidamente 
justificado caso considere que:

Or. de
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Justificação

É indispensável que os utilizadores e os operadores das redes de transporte tenham 
conhecimento, a todo o tempo, do ponto de vista da Agência sobre as propostas. A Agência de 
Cooperação dos Reguladores da Energia apenas pode acompanhar e fiscalizar as questões 
de concorrência que dizem respeito aos operadores. As outras questões relativas à 
concorrência competem às autoridades encarregadas de aplicar a legislação anticartéis.

Alteração 148
Giles Chichester

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-E –n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

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

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

(b) Os operadores das redes de transporte 
não aplicaram um dos códigos técnicos nos 
domínios enunciados no n.º 3 do artigo 2.º-
C, tal como aprovado pela Agência nos 
termos do n.º 1-B

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

Or. en
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Justificação

O âmbito e o grau de especificação dos códigos técnicos propostos deveriam ser definidos ex 
ante. A Agência de Cooperação dos Reguladores da Energia deveria endereçar um parecer 
oficial à Comissão sob a forma de orientações estratégicas destinadas às Redes Europeias 
dos Operadores das Redes de Transporte, que preparariam os projectos de códigos técnicos 
alicerçados nas "orientações estratégicas" vinculativas. Os projectos de códigos deveriam 
ser submetidos à Agência de Cooperação dos Reguladores da Energia após acordo na Rede 
Europeias dos Operadores das Redes de Transporte. A adopção de uma abordagem diferente 
colocaria em risco a criação de um mercado comunitário verdadeiramente competitivo, 
permitindo efectivamente aos operadores de rede de transporte a auto-regulamentação.

Alteração 149
Herbert Reul

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-E – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

É indispensável que os utilizadores e os operadores das redes de transporte tenham 
conhecimento, a todo o tempo, do ponto de vista da Agência sobre as propostas. A Agência de 
Cooperação dos Reguladores da Energia apenas pode acompanhar e fiscalizar as questões 
de concorrência que dizem respeito aos operadores.  As outras questões relativas à 
concorrência competem às autoridades encarregadas de aplicar a legislação anticartéis.
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Alteração 150
Erika Mann

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-E – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

(a) um código técnico ou do mercado, 
adoptado pela Rede Europeia dos 
Operadores das Redes de Transporte de 
Gás nos domínios enunciados no n.º 3 do 
artigo 2.º-C, não assegura ausência de 
discriminação, concorrência efectiva e 
funcionamento eficaz do mercado,
(b) A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Gás não chega a 
acordo, dentro de um prazo razoável, 
sobre um código técnico ou do mercado 
nos domínios enunciados no n.º 3 do 
artigo 2.º-C,
(c) Os operadores das redes de transporte 
não aplicaram um dos códigos técnicos ou 
do mercado adoptados pela Rede 
Europeia dos Operadores das Redes de 
Transporte de Gás nos domínios 
enunciados no n.º 3 do artigo 2.º-C.
As medidas que têm por objectivo alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, complementando-o, serão 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo, referido no n.º 2 do artigo 14.º.

Or. de

Justificação

Nos termos do Regulamento n.º 1775/2005, a Comissão apenas tem o direito de alterar as 
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orientações decididas pelo legislador, mas não de as adoptar. Importa que esse princípio seja 
respeitado, uma vez que se trata de regulamentar conteúdos essenciais. A regulamentação 
desses conteúdos deve permanecer sob a alçada do legislador.

Alteração 151
Giles Chichester

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-E –n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. A Comissão pode adoptar, por 
recomendação da Agência, orientações 
sobre os códigos de mercado.

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

As medidas que têm por objectivo alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, complementando-o, serão 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo, referido no n.º 2 do artigo 14.º.

(b) A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Gás não chega a 
acordo, dentro de um prazo razoável, 
sobre um código técnico ou do mercado 
nos domínios enunciados no n.º 3 do 
artigo 2.º-C,
(c) Os operadores das redes de transporte 
não aplicaram um dos códigos técnicos ou 
do mercado adoptados pela Rede 
Europeia dos Operadores das Redes de 
Transporte de Gás nos domínios 
enunciados no n.º 3 do artigo 2.º-C.
As medidas que têm por objectivo alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, complementando-o, serão 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo, referido no n.º 2 do artigo 14.º.
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Or. en

Justificação

Na alteração propõe-se que a Comissão esteja habilitada a adoptar orientações relativas aos 
códigos do mercado, por recomendação da Agência (n.º 5). Os operadores da rede de 
transportes gerem a infra-estrutura do monopólio e não participam no sector competitivo do 
mercado. Não obstante, têm um interesse considerável no funcionamento das regras do 
mercado (na medida em que os seus custos são afectados), não devendo, por conseguinte, 
elaborar os códigos do mercado.

Alteração 152
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-E –n.º 3 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

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

3. A Comissão adopta, por sua própria 
iniciativa ou por recomendação da 
Agência, orientações sobre os domínios 
enunciados no n.º 3 do artigo 2.º-C, nos 
casos em que seja necessário para 
assegurar que os elementos enunciados 
nos nºs 1 a 3 do artigo 2º-C evoluam em 
conformidade com os objectivos do 
mercado interno, caso considere que:

Or. en

Justificação

Se os operadores das redes de transporte não aplicarem os códigos requeridos, a Comissão 
pode adoptar orientações vinculativas de acordo com o procedimento de comitologia. Na 
proposta modificada do regulamento relativo ao gás, esta opção foi formulada com reservas. 
A fim de garantir transparência máxima relativamente aos ORT, bem como a outras partes 
interessadas, não devem subsistir quaisquer dúvidas quanto ao facto de que a Comissão irá 
adoptar orientações vinculativas, caso os ORT se eximam ao exercício das suas missões em 
termos de regulamentação.
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Alteração 153
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-E  – n.º 3 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

A presente alteração visa garantir uma clara repartição de competências.

Alteração 154
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-E – n.º 3 – parágrafo -2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

No quadro do processo de adopção de 
orientações, a Comissão consulta as 
organizações representativas dos 
utilizadores da rede.

Or. en

Justificação

Uma consulta efectiva de todas as partes interessadas afigura-se crucial para garantir que 
todos os interesses em jogo sejam tidos em consideração nas decisões relativas ao 
funcionamento do mercado do gás.



AM\717803PT.doc 101/107 PE404.707v01

PT

Alteração 155
Herbert Reul

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-E – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimida

Or. de

Justificação

A autorização prevista nas alíneas a), b) e c) do n.º 3 daria à Comissão a possibilidade de 
chamar a si, quase discricionariamente, processos de normalização.

Alteração 156
Herbert Reul

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-E – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de
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Justificação

A autorização prevista nas alíneas a), b) e c) do n.º 3 daria à Comissão a possibilidade de 
chamar a si, quase discricionariamente, processos de normalização.

Alteração 157
Herbert Reul

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-E – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

A autorização prevista nas alíneas a), b) e c) do n.º 3 daria à Comissão a possibilidade de 
chamar a si, quase discricionariamente, processos de normalização.

Alteração 158
Erika Mann

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-E – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4) O disposto no n.º 3 não prejudica o 
direito da Comissão de adoptar e alterar 
as orientações referidas no artigo 9.º.

Suprimido

Or. de
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Justificação

Nos termos do Regulamento n.º 1775/2005, a Comissão apenas tem o direito de alterar as 
orientações decididas pelo legislador, mas não de as adoptar. Importa que esse princípio seja 
respeitado, uma vez que se trata de regulamentar conteúdos essenciais. A regulamentação 
desses conteúdos deve permanecer sob a alçada do legislador.

Alteração 159
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-E – n.º  4

Texto da Comissão Alteração

4. O disposto no n.º 3 não prejudica o 
direito da Comissão de adoptar e alterar as 
orientações referidas no artigo 9.º.

4. O disposto no n.º 3 não prejudica o 
direito da Comissão de alterar as 
orientações referidas no artigo 9.º.

Or. de

Justificação

Adaptação do texto do regulamento às alterações propostas para o artigo 9.º.

Alteração 160
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-E – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de
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Justificação

Quando a Comissão intervém nos termos do n.º 3 do artigo 2.º–E, é lícito concluir que Rede 
Europeia dos Operadores das Redes de Transporte de Gás, financiada com fundos públicos, 
não cumpre devidamente a missão que lhe é conferida pelo presente regulamento. O 
Parlamento Europeu e o Conselho devem ser amplamente informados do facto, para poderem 
introduzir as modificações necessárias.

Alteração 161
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-E-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

1. Na sequência da adopção das 
orientações nos termos do artigo 2º-D-A, 
a Agência elabora, no prazo de seis meses, 
os projectos de códigos do mercado, no 
pleno respeito dos princípios estabelecidos 
nas orientações.
2. No quadro da elaboração destes 
códigos, a Agência procede a amplas 
consultas, de forma aberta e transparente, 
e mantém informadas todas as partes 
interessadas. 
3. Com base na consulta, a Agência 
finaliza e adopta os projectos de códigos 
do mercado. A Agência torna públicas 
todas as observações recebidas e explica 
como foram tidas em consideração nos 
projectos finais das orientações, ou 
justifica a sua rejeição.
4. Por sua própria iniciativa ou a pedido 
do Parlamento Europeu, a Agência pode 
dar início ao mesmo processo no caso de 
revisão dos códigos existentes.

Or. en
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Justificação

Os códigos do mercado deveriam ser elaborados e adoptados pela Agência na sequência de 
consultas aprofundadas. O papel do Parlamento Europeu é reforçado ao dispor da 
possibilidade de dar início à revisão destes códigos.

Alteração 162
Alejo Vidal-Quadras, Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-E-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º-E-A
Elaboração de orientações

1. Após consulta da Agência, a Comissão 
estabelece uma lista anual de prioridades 
identificando as questões de importância 
fundamental para o desenvolvimento do 
mercado interno do gás. 
2. Com base na lista de prioridades, a 
Comissão pode mandatar a Agência para, 
num prazo não superior a seis meses, 
elaborar projectos de orientações que 
estabeleçam princípios básicos, claros e 
objectivos para a harmonização das 
regras enunciadas no artigo 2º-C.
3. Ao elaborar estas orientações, a 
Agência procede a amplas consultas, de 
forma aberta e transparente, e mantém 
informados a Rede Europeia dos 
Operadores das Redes de Transporte de 
Gás e as outras partes interessadas.
4. A Agência finaliza a adopta os 
projectos de orientações com base nos 
resultados das consultas. A Agência torna 
públicas todas as observações recebidas, 
excepto se forem confidenciais, e explica 
como foram tidas em consideração nos 
projectos finais de orientações, ou 
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justifica a sua rejeição.
5. A Comissão submete o projecto de 
orientações ao comité mencionado no n.º 
1 do artigo 13.º, para adopção definitiva, 
em conformidade com o processo 
enunciado no n.º 2 do artigo 13.º.
6. Por sua própria iniciativa ou a pedido 
da Agência, a Comissão pode dar início 
ao mesmo processo para efeitos de 
actualização das orientações.

Or. en

Justificação

Para efeitos de decisão das prioridades de desenvolvimento do mercado, é indispensável que 
a Comissão estabeleça uma lista de prioridades, na sequência da consulta da Agência. Além 
desta lista, deveriam ser elaboradas orientações, a fim de fixar princípios-chave sobre as 
questões em causa tendo em vista a harmonização das regras aplicáveis. Os códigos só 
poderão ser elaborados de forma apropriada se a lista de prioridades e as orientações 
assentarem em bases sólidas.

Alteração 163
Alejo Vidal-Quadras, Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 1775/2005
Artigo 2-E-B(novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º-E-B
Elaboração de códigos

1. Após adopção das orientações, em 
conformidade com o disposto no artigo 2º-
E-A, a Comissão mandata a Rede 
Europeia de Operadores de Redes de 
Transporte de Gás para, no prazo de seis 
meses, desenvolver projectos de códigos, 
que respeitem inteiramente os princípios 
estabelecidos nas orientações.
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2. No âmbito da elaboração destes 
códigos, a Rede Europeia de Operadores 
de Redes de Transporte de Gás tem em 
consideração os conhecimentos técnicos 
das partes intervenientes no mercado e 
mantém informados estes últimos.
3 A Rede Europeia de Operadores de 
Redes de Transporte de Gás submete à 
apreciação da Agência os projectos de 
códigos.
4. A Agência procede a amplas cultas 
sobre os projectos de códigos, de forma 
aberta e transparente.
5. Com base na consulta, a Agência 
finaliza e adopta os projectos de códigos e 
torna públicas todas as observações 
recebidas, excepto se as mesmas forem 
confidenciais, e explica como foram tidas 
em consideração no projecto de 
orientações definitivas, ou justifica a sua 
rejeição. 
6. Por iniciativa da Agência ou a pedido 
da Rede Europeia de Operadores de 
Redes de Transporte de Gás, os códigos 
existentes podem ser revistos de acordo 
com o mesmo processo.

Or. en

Justificação

Cf. Justificação ao artigo 2-E-A proposto. É essencial que os códigos sejam completamente 
consentâneos com as regras e princípios estabelecidos nas orientações. Além disso, é 
indispensável uma ampla consulta e uma estreita participação das partes interessadas, para 
que os códigos sejam adoptados. A actualização dos códigos já existentes, no contexto de 
alterações tecnológicas e de melhoria dos processos, deveria inscrever-se na mesma 
abordagem.
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