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Alteração 164
Giles Chichester

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

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º-F Suprimido
Consulta

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

Or. en
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Justificação

As consultas públicas a nível europeu são actualmente realizadas pela ERGEG. A Agência 
deve, por isso, assumir essa tarefa, uma vez que já possui regras e experiência consolidadas 
na realização de consultas públicas. Além do mais, a Agência age no interesse de todos os 
participantes no mercado, ao passo que os operadores das redes de transporte são 
potencialmente uma parte interessada. Cf. também as alterações conexas ao artigo 5.º-A do 
Regulamento “ACER”(Agência de Cooperação dos Reguladores da Energia), preâmbulo 8, e 
o artigo 2.º-C do Regulamento “Gás”.

Alteração 165
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º-F Suprimido
Consulta

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

Or. en

Justificação

As consultas públicas a nível europeu são actualmente realizadas pela ERGEG. A Agência 
deve, por isso, assumir essa tarefa, uma vez que já possui regras e experiência consolidadas 
na realização de consultas públicas. Além do mais, a Agência age no interesse de todos os 
participantes no mercado, ao passo que os operadores das redes de transporte são 
potencialmente uma parte interessada.

Alteração 166
Umberto Guidoni

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

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º-F Suprimido
Consulta

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

Or. en

Justificação

As consultas públicas a nível europeu são actualmente realizadas pela ERGEG. A Agência 
deve, por isso, assumir essa tarefa, uma vez que já possui regras e experiência consolidadas 
na realização de consultas públicas. Além do mais, a Agência age no interesse de todos os 
participantes no mercado, ao passo que os operadores das redes de transporte são 
potencialmente uma parte interessada.

Alteração 167
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-F – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Or. en

Justificação

Cf. justificação dos artigos 2.º-E, 2.º-E-A e 2.º-E-B propostos. Com esta alteração, procura-
se adaptar o texto ao novo procedimento.

Alteração 168
Herbert Reul

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de
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Justificação

Esta alteração coloca uma maior ênfase no envolvimento dos participantes no mercado.

Alteração 169
Lambert van Nistelrooij

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A eficácia da consulta é determinada por regras e procedimentos adequados. Importa 
igualmente que as actas da consulta reflictam o contributo de todos os participantes, bem 
como a interacção entre a Rede Europeia dos Operadores das Redes de Transporte (ENTSO) 
e os representantes dos utilizadores das redes: Logo, as actas devem ser aprovadas 
explicitamente pelos participantes antes de serem adoptadas pela ENTSO nos termos 
previstos no n.º 3 do artigo 2.º-F.
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Alteração 170
Jerzy Buzek

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Além disso, nos casos em que essa 
consulta incida sobre questões que 
afectem a venda, o comércio ou o 
transporte de gás entre operadores das 
redes de transporte, a Rede Europeia dos 
Operadores das Redes de Transporte de 
Gás terá particularmente em atenção o 
contributo desses participantes no 
mercado e das suas associações 
industriais pertinentes, que geralmente 
licitam e utilizam capacidade de 
transporte transfronteiras.

Or. en

Justificação

A fim de ajudar a facilitar o desenvolvimento de mercados mais integrados, quando as 
questões forem pertinentes para a capacidade de transporte transfronteiras, importa 
consultar directamente aqueles participantes no mercado que geralmente licitam/utilizam 
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essa capacidade, uma vez que é provável que as mudanças afectem a sua actividade. 

Alteração 171
Lambert van Nistelrooij

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. A consulta a que se refere o n.º 1 terá 
por objectivo incluir os interesses de todos 
os intervenientes no processo decisório.

Or. en

Justificação

Devido à sua posição de monopólio, os operadores das redes de transporte não estão 
habituados a negociar com os seus clientes, os utilizadores das redes. Para evitar que os 
operadores das redes de transporte informem os utilizadores das redes em vez de os 
consultarem, a definição do objectivo das consultas contribui para a eficácia das mesmas. 

Alteração 172
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-f – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Antes de adoptar o programa de 
trabalho anual e os códigos técnicos e 
códigos do mercado a que se referem os 
n.ºs 1 e 3 do artigo 2.º-C, a Rede Europeia 
dos Operadores das Redes de Transporte 
de Gás indicará as observações recebidas 
na consulta e o atendimento que lhes tiver 
sido dado. O eventual não-atendimento de 

3. Antes de adoptar as orientações e os 
códigos, a Agência indicará as observações 
recebidas na consulta e o atendimento que 
lhes tiver sido dado. O eventual não-
atendimento de observações será 
devidamente justificado.
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observações será devidamente justificado.

Or. en

Justificação

Cf. justificação dos artigos 2.º-E, 2.º-E-A e 2.º-E-B propostos. Com esta alteração, procura-
se adaptar o texto ao novo procedimento.

Alteração 173
Herbert Reul

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

Texto da Comissão Alteração

3. Antes de adoptar o programa de trabalho 
anual e os códigos técnicos e códigos do 
mercado a que se referem os n.ºs 1 e 3 do 
artigo 2.º-C, a Rede Europeia dos 
Operadores das Redes de Transporte de 
Gás indicará as observações recebidas na 
consulta e o atendimento que lhes tiver 
sido dado. O eventual não-atendimento de 
observações será devidamente justificado.

3. Antes de adoptar o programa de trabalho 
anual e os códigos técnicos e códigos do 
mercado relacionados com o 
funcionamento das redes a que se referem 
os n.ºs 1 e 3 do artigo 2.º-C, a Rede 
Europeia dos Operadores das Redes de 
Transporte de Gás indicará as observações 
recebidas na consulta e o atendimento que 
lhes tiver sido dado. O eventual não-
atendimento de observações será 
devidamente justificado.

Or. de

Justificação

Também neste caso é necessário limitar as competências da Rede Europeia dos Operadores 
das Redes de Transporte de Gás a aspectos específicos das redes.
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Alteração 174
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os custos relacionados com as actividades 
da Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Gás mencionadas 
nos artigos 2.º-A a 2.º-H serão suportados 
pelo orçamento geral da União Europeia.

Or. de

Justificação

Os novos artigos 2.º-A a 2.º-H criarão uma nova estrutura que necessita de financiamento. 
Visto que a ligação da nova rede se realiza ao nível da UE, esta também deve ser financiada 
pelo orçamento da UE. O financiamento através das tarifas não permitiria qualquer controlo 
dos custos e, em última análise, qualquer avaliação da nova estrutura.

Alteração 175
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

Há que evitar que sejam os consumidores europeus a suportar a ineficácia desta 
organização.

Alteração 176
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Texto da Comissão Alteração

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

redes de transporte
1. Os operadores das redes de transporte 
estabelecerão a cooperação regional no 
âmbito da Rede Europeia dos Operadores 
das Redes de Transporte de Gás, como 
contributo para o desempenho das 
funções mencionadas no n.º 1 do artigo 
2.º-C, nomeadamente publicando, de dois 
em dois anos, um plano de investimento 
regional, com base no qual poderão tomar 
decisões de investimento.
O plano de investimento regional não 
poderá contradizer o plano decenal de 
investimento referido no n.º 1, alínea c), 
do artigo 2.º-C.
2. Os operadores das redes de transporte 
promoverão dispositivos operacionais 
tendentes a assegurar a gestão óptima da 
rede e promoverão igualmente o 
desenvolvimento de bolsas de energia, a 
atribuição de capacidade transfronteiras 
através de leilões implícitos e a integração 
dos mecanismos de equilibragem.
3. A zona geográfica coberta por cada 
estrutura de cooperação regional pode ser 
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definida pela Comissão. Essa medida, que 
tem por objectivo alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento, 
complementando-o, deve ser adoptada em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 2 do artigo 14.º.
Para o efeito, a Comissão pode consultar 
a Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Gás e a Agência.”

Or. en

Justificação

A existência de regras europeias não impede que os operadores das redes de transporte 
excedam os requisitos mínimos nem os impede de estabelecerem uma cooperação estreita 
com os vizinhos. A definição de áreas regionais conduzirá inevitavelmente à consolidação 
dos mercados regionais e a novas “fronteiras” intraeuropeias. Isso não faz sentido. Num 
sistema interligado, a fiabilidade e os fluxos transfronteiras devem ser de facto tratados de 
forma global, como reconheceu recentemente a União para a Coordenação do Transporte de 
Electricidade (UCTE) no seu relatório “Adequacy” ( Adequação) de Janeiro de 2008.

Alteração 177
Miloslav Ransdorf

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

Texto da Comissão Alteração

1. Os operadores das redes de transporte 
estabelecerão a cooperação regional no 
âmbito da Rede Europeia dos Operadores 
das Redes de Transporte de Gás, como 
contributo para o desempenho das funções 
mencionadas no n.º 1 do artigo 2.º-C, 
nomeadamente publicando, de dois em 
dois anos, um plano de investimento
regional, com base no qual poderão tomar 
decisões de investimento.

1. Os operadores das redes de transporte 
estabelecerão a cooperação regional no 
âmbito da Rede Europeia dos Operadores 
das Redes de Transporte de Gás, como 
contributo para o desempenho das funções 
mencionadas no n.º 1 do artigo 2.º-C, 
nomeadamente publicando, de dois em 
dois anos, um plano de desenvolvimento 
das redes regional, com base no qual 
poderão tomar decisões de investimento.

O plano de investimento regional não 
poderá contradizer o plano decenal de 

O plano de desenvolvimento das redes
regional não poderá contradizer o plano 
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investimento referido no n.º 1, alínea c), do 
artigo 2.º-C.

decenal de desenvolvimento das redes
referido no n.º 1, alínea c), do artigo 2.º-C.

Or. en

Justificação

A referência a um plano de desenvolvimento das redes reflecte com maior precisão o 
processo esperado.

Alteração 178
Erika Mann

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

Texto da Comissão Alteração

1. Os operadores das redes de transporte 
estabelecerão a cooperação regional no 
âmbito da Rede Europeia dos Operadores 
das Redes de Transporte de Gás, como 
contributo para o desempenho das funções 
mencionadas no n.º 1 do artigo 2.º-C, 
nomeadamente publicando, de dois em 
dois anos, um plano de investimento
regional, com base no qual poderão tomar 
decisões de investimento.

1. Os operadores das redes de transporte 
estabelecerão a cooperação regional no 
âmbito da Rede Europeia dos Operadores 
das Redes de Transporte de Gás, como 
contributo para o desempenho das funções 
mencionadas no n.º 1 do artigo 2.º-C, 
nomeadamente publicando, de dois em 
dois anos, um plano de desenvolvimento 
das redes regional.

O plano de investimento regional não 
poderá contradizer o plano decenal de 
investimento referido no n.º 1, alínea c), do 
artigo 2.º-C.

O plano de desenvolvimento das redes
regional não poderá contradizer o plano 
decenal de desenvolvimento das redes 
referido no n.º 1, alínea c) do artigo 2.º-C.

Or. de

Justificação

As disposições das entidades reguladoras nacionais são vinculativas para os operadores das 
redes. Por isso, a Rede Europeia dos Operadores das Redes de Transporte de Gás não pode 
tomar quaisquer decisões vinculativas para os seus membros. O regulamento deve utilizar a 
mesma terminologia da directiva relativa ao gás, onde se utiliza o termo “plano de 
desenvolvimento das redes” e não “plano de investimento”.
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Alteração 179
Herbert Reul

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

Texto da Comissão Alteração

1. Os operadores das redes de transporte 
estabelecerão a cooperação regional no 
âmbito da Rede Europeia dos Operadores 
das Redes de Transporte de Gás, como 
contributo para o desempenho das funções 
mencionadas no n.º 1 do artigo 2.º-C, 
nomeadamente publicando, de dois em 
dois anos, um plano de investimento
regional, com base no qual poderão tomar 
decisões de investimento.

1. Os operadores das redes de transporte 
estabelecerão a cooperação regional no 
âmbito da Rede Europeia dos Operadores 
das Redes de Transporte de Gás, como 
contributo para o desempenho das funções 
mencionadas no n.º 1 do artigo 2.º-C, 
nomeadamente publicando, de dois em 
dois anos, um plano de desenvolvimento 
das redes regional, com base no qual 
poderão tomar decisões de investimento.

O plano de investimento regional não 
poderá contradizer o plano decenal de 
investimento referido no n.º 1, alínea c), do 
artigo 2.º-C.

O plano de desenvolvimento das redes
regional não poderá contradizer o plano 
decenal de desenvolvimento das redes 
referido no n.º 1, alínea c) do artigo 2.º-C.

Or. de

Justificação

Também neste caso é necessário limitar as competências da Rede Europeia dos Operadores 
das Redes de Transporte de Gás a aspectos específicos das redes.

Alteração 180
Giles Chichester

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

Texto da Comissão Alteração

1. Os operadores das redes de transporte 
estabelecerão a cooperação regional no 

1. Os operadores das redes de transporte 
estabelecerão a cooperação regional no 
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âmbito da Rede Europeia dos Operadores 
das Redes de Transporte de Gás, como 
contributo para o desempenho das funções 
mencionadas no n.º 1 do artigo 2.º-C,
nomeadamente publicando, de dois em 
dois anos, um plano de investimento 
regional, com base no qual poderão tomar 
decisões de investimento.

âmbito da Rede Europeia dos Operadores 
das Redes de Transporte de Gás, como 
contributo para o desempenho das funções 
mencionadas no n.º 1 do artigo 2.º-C.
Nomeadamente, os operadores das redes 
de transporte de gás publicarão, de dois 
em dois anos, um plano de investimento 
regional, com base no qual poderão tomar 
decisões de investimento.

Or. en

Justificação

Esta alteração destina-se a clarificar quem é responsável pela publicação do plano de 
investimento.

Alteração 181
Giles Chichester

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

Texto da Comissão Alteração

No âmbito da sua cooperação regional, os 
operadores das redes de transporte, em 
conjunto com os operadores de 
plataformas e de armazenamento,
procurarão assegurar a instauração de 
regimes de equilibragem regionais 
baseados no mercado e harmonizados.

Or. en

Justificação

A cooperação regional deverá abarcar não só os operadores de redes de transporte mas 
também os operadores de redes de GNL, os operadores de plataformas e de redes de 
armazenamento. Os operadores de plataformas desempenham um papel importante na 
organização de um mercado de equilibragem regional. Logo, se a cooperação regional 
estiver limitada apenas aos operadores de redes de transporte, existe o perigo de essas partes 
da cadeia de valor do sistema de gás natural não serem devidamente tidas em consideração. 
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Alteração 182
Danutė Budreikaitė

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

Texto da Comissão Alteração

O plano de investimento regional deve 
prever a ligação das localidades das ilhas 
energéticas aos projectos de redes de 
transporte de gás da UE.

Or. lt

Justificação

O objectivo de estabelecer uma cooperação regional consiste igualmente em ligar as “ilhas 
energéticas” da UE.

Alteração 183
Giles Chichester

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. Os operadores das redes de transporte 
promoverão dispositivos operacionais 
tendentes a assegurar a gestão de 
capacidade, a atribuição de capacidade 
transfronteiras através de mecanismos 
transparentes e não discriminatórios, a 
integração dos mecanismos de 
equilibragem no transporte de gás através 
de redes de diferentes operadores de redes 
de transporte de uma região e promoverão 
o desenvolvimento de bolsas de energia. 
Esta função pode ser exercida por uma 



PE404.708v01-00 20/93 AM\717804PT.doc

PT

entidade ou um organismo criada/o para 
desempenhar uma ou mais funções 
normalmente atribuídas ao operador de 
redes de transporte, a/o qual ficará 
sujeita/o aos requisitos do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

Esta alteração serve para clarificar e assegurar que a responsabilidade pela cooperação 
regional incumbe aos operadores de redes de transporte ou a uma entidade ou organismo 
encarregue de desempenhar uma ou mais funções normalmente atribuídas aos operadores de 
redes de transporte. Os operadores das redes de transporte da região são responsáveis pela 
gestão óptima da capacidade, pela atribuição de capacidade transfronteiras e pela 
integração dos mecanismos de equilibragem no caso de um expedidor pretender transportar 
gás através de diferentes redes.

Alteração 184
Teresa Riera Madurell

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. Os operadores das redes de transporte 
promoverão dispositivos operacionais, 
complementares ao estabelecimento de 
Operadores de Redes Independentes 
Regionais, tendentes a assegurar a gestão 
óptima da rede e promoverão igualmente o 
desenvolvimento de bolsas de energia, a 
atribuição de capacidade transfronteiras 
através de leilões implícitos e a integração 
dos mecanismos de equilibragem.

Todas as interligações e infra-estruturas 
conexas, qualquer que seja o seu regime 
de separação, serão operadas por um 
Operador de Redes Independente 
Regional. Os operadores de redes 
independentes regionais podem operar 
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uma ou mais interligações da mesma ou 
de diferentes fronteiras, sem qualquer 
limitação relativamente à extensão da
rede que operam. 

Or. en

Justificação

Os operadores de redes independentes regionais proporcionam uma operação não 
discriminatória das infra-estruturas mais sensíveis para o desenvolvimento do mercado 
interno e constituem um instrumento excelente para simplificar o comércio de longa
distância.

Alteração 185
Nikolaos Vakalis

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. Os operadores das redes de transporte 
promoverão dispositivos operacionais 
tendentes a assegurar a gestão óptima da 
rede e promoverão igualmente o 
desenvolvimento de bolsas de energia, a 
atribuição de capacidade transfronteiras 
através de leilões implícitos ou explícitos, 
que serão decididos em conjunto pelos 
operadores das redes de transporte 
envolvidos, e a integração dos mecanismos 
de equilibragem.

Or. en

Justificação

Embora sejam uma ferramenta economicamente eficiente para a atribuição de capacidade 
transfronteiras, os leilões implícitos nem sempre são adequados, uma vez que não estão 
adaptados aos mercados de energia regionais emergentes em vias de liberalização, e não 
garantem um nível adequado de transporte de gás transfronteiras a longo prazo (numa base 
mensal ou anual).
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Alteração 186
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. ro

Justificação

Esta alteração visa evitar interpretações susceptíveis de limitar a livre concorrência.

Alteração 187
Jerzy Buzek

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os operadores das redes de 
transporte maximizarão a capacidade 
transfronteiras que oferecem ao mercado 
e assegurarão a harmonização das regras 
de atribuição e interrupção de capacidade 
nos dois lados de uma fronteira, 
assegurando em simultâneo que não haja 
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discriminação entre os utilizadores das 
redes.

Or. en

Justificação

Há que explicitar melhor as obrigações dos operadores das redes de transporte de 
maximizarem a capacidade transfronteiras disponível. Os operadores das redes de transporte 
não devem fazer discriminação entre fornecedores neste processo.

Alteração 188
Gunnar Hökmark

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

Texto da Comissão Alteração

3. A zona geográfica coberta por cada 
estrutura de cooperação regional pode ser 
definida pela Comissão. Essa medida, que 
tem por objectivo alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento, 
complementando-o, deve ser adoptada em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 2 do artigo 14.º.

Suprimido

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

Or. en

Justificação

Os mercados regionais devem ser um primeiro passo em direcção a um mercado europeu 
plenamente integrado e não devem ser geograficamente definidos pela Comissão Europeia.
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Alteração 189
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

Texto da Comissão Alteração

3. A zona geográfica coberta por cada 
estrutura de cooperação regional pode ser 
definida pela Comissão. Essa medida, que 
tem por objectivo alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento, 
complementando-o, deve ser adoptada em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 2 do artigo 14.º.

Suprimido

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

Or. de

Justificação

A organização da cooperação regional concretiza-se no âmbito da rede. Os estatutos da rede 
devem determinar a forma da cooperação, bem como o nível organizacional que deve 
garantir a mesma. Não é necessário nem apropriado a Comissão adoptar uma medida 
específica.

Alteração 190
Herbert Reul

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

Texto da Comissão Alteração

3. A zona geográfica coberta por cada 
estrutura de cooperação regional pode ser 
definida pela Comissão. Essa medida, que 

3. A zona geográfica coberta por cada 
estrutura de cooperação regional pode ser 
definida pela Comissão. Essa medida, que 
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tem por objectivo alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento, 
complementando-o, deve ser adoptada em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 2 do artigo 14.º.

tem por objectivo alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento, 
complementando-o, deve ser adoptada em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 2 do artigo 14.º. 

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

Para o efeito, a Comissão consultará a 
Rede Europeia dos Operadores das Redes 
de Transporte de Gás, a ENTSOG, e a 
Agência.”

Or. de

Justificação

A ENTSO/ENTSOG será envolvida, de um modo geral, no desenvolvimento das directivas, 
visto que pode contribuir com experiências económicas práticas relacionadas com a criação, 
exploração e utilização das redes.

Alteração 191
Dragoş Florin David

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

Texto da Comissão Alteração

3.  A zona geográfica coberta por cada 
estrutura de cooperação regional pode ser 
definida pela Comissão. Essa medida, que 
tem por objectivo alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento, 
complementando-o, deve ser adoptada em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 2 do artigo 14.º.

3.  A zona geográfica coberta por cada 
estrutura de cooperação regional pode ser 
definida pela Comissão. Para o efeito, a 
Comissão deve ter em conta a existência 
de “ilhas energéticas” na União e a 
situação das regiões de difícil acesso, nas 
quais é necessário desenvolver ligações à 
rede de transporte de gás.  Essa medida, 
que tem por objectivo alterar elementos 
não essenciais do presente regulamento, 
complementando-o, deve ser adoptada em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 2 do artigo 14.º. 

Or. ro
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Justificação

Ao definir as zonas geográficas, a Comissão deve ter em conta a situação actual das redes de 
transporte e as possibilidades reais de interligação, bem como as verdadeiras possibilidades 
de desenvolvimento das interligações entre essas zonas.

Alteração 192
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

3.  A zona geográfica coberta por cada 
estrutura de cooperação regional pode ser 
definida pela Comissão. Essa medida, que 
tem por objectivo alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento, 
complementando-o, deve ser adoptada em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 2 do artigo 14.º.

3.  A zona geográfica coberta por cada 
estrutura de cooperação regional pode ser 
definida pela Comissão, mas só depois de 
os Estados-Membros incluídos nessa zona 
terem sido consultados. Essa medida, que 
tem por objectivo alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento, 
complementando-o, deve ser adoptada em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 2 do artigo 14.º.

Or. ro

Justificação

Os Estados-Membros conhecem melhor as suas próprias capacidades e possibilidades de 
cooperação para ter em conta a situação existente, as capacidades de produção e as 
necessidades de aprovisionamento em gás dos países vizinhos.
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Alteração 193
Giles Chichester

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

Texto da Comissão Alteração

(3-A) No artigo 3.º, o primeiro parágrafo 
do n.º 1 passa a ter a seguinte redacção:
“1. As tarifas ou a metodologia utilizada 
para as calcular, aplicadas pelos 
operadores da rede de transporte e pelos 
operadores da rede de GNL, e aprovadas 
pelas entidades reguladoras nos termos 
do n.º 2 do artigo 25.º da Directiva 
2003/55/CE, bem como as tarifas 
publicadas nos termos do n.º 1 do artigo 
18.º da referida directiva, devem ser 
transparentes, ter em conta a 
necessidade de integridade da rede e da 
sua melhoria e reflectir os custos reais 
suportados, na medida em que estes 
correspondam aos de um operador de 
rede eficiente e estruturalmente 
comparável e sejam transparentes, 
incluindo a rentabilidade adequada dos 
investimentos [...]. As tarifas ou a 
metodologia utilizada para as calcular 
são aplicadas de modo não-
discriminatório.

Or. en

(Altera o actual n.º 1 do artigo 3.º do Regulamento (CE) n.º 1775/2005)

Justificação

As disposições actuais do artigo 3.º sobre a aferição comparativa das tarifas nos casos em 
que exista concorrência entre gasodutos deram origem a tarifas não baseadas nos custos 
num grande número de redes de transporte por toda a Europa. É difícil determinar o impacto 
negativo nos consumidores de gás sob a forma de tarifas de rede ou preços de energia mais 
elevados, mas pode considerar-se que é substancial.  
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Alteração 194
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Texto da Comissão Alteração

(3-A) No artigo 3.º, o primeiro parágrafo 
do n.º 1 passa a ter a seguinte redacção:
“1. As tarifas ou a metodologia utilizada 
para as calcular, aplicadas pelos 
operadores da rede de transporte, 
operadores de redes de GNL ou 
operadores de redes de armazenamento, e 
aprovadas pelas entidades reguladoras 
nos termos do n.º 2 do artigo 25.º da 
Directiva 2003/55/CE, bem como as 
tarifas publicadas nos termos do n.º 1 do 
artigo 18.º da referida directiva, devem 
ser transparentes, ter em conta a 
necessidade de integridade da rede e da 
sua melhoria e reflectir os custos reais 
suportados, na medida em que estes 
correspondam aos de um operador de 
rede eficiente e estruturalmente 
comparável e sejam transparentes, 
incluindo a rentabilidade adequada dos 
investimentos [...]. As tarifas ou a 
metodologia utilizada para as calcular 
são harmonizadas e aplicadas de modo 
não-discriminatório.”

Or. en

(Aditamento de algumas palavras no início e no fim e supressão de outras perto do fim do 
primeiro parágrafo do n.º 1 do artigo 3.º do Regulamento (CE) n.º 1775/2005)

Justificação

As disposições actuais do artigo 3.º sobre a aferição comparativa das tarifas nos casos em 
que exista concorrência entre gasodutos deram origem a tarifas não baseadas nos custos 
num grande número de redes de transporte por toda a Europa. É difícil determinar o impacto 



AM\717804PT.doc 29/93 PE404.708v01-00

PT

negativos nos consumidores de gás sob a forma de encargos de rede ou preços de energia 
mais elevados, mas pode considerar-se que ele é substancial. Por esse motivo, sugere-se que 
se defina a abordagem baseada no custo como sendo a única metodologia tarifária a aplicar 
aos serviços de transporte, de armazenamento e de GNL.

Alteração 195
Giles Chichester

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

Texto da Comissão Alteração

(3-B) No artigo 3.º, o terceiro parágrafo 
do n.º 1 passa a ter a seguinte redacção:
“As tarifas ou a metodologia utilizada 
para as calcular devem contribuir para 
a eficácia das transacções de gás e para a 
concorrência, evitando simultaneamente 
subsídios cruzados entre os utilizadores 
da rede e fornecendo incentivos ao 
investimento e mantendo ou criando a 
interoperabilidade para as redes de 
transporte. Isto pode incluir um 
tratamento regulamentar especial para os 
novos investimentos.”

Or. en

(Introduz texto adicional ao actual terceiro parágrafo do n.º 1 do artigo 3.º do Regulamento
(CE) n.º 1775/2005))

Justificação

As disposições actuais do artigo 3.º sobre a aferição comparativa das tarifas nos casos em 
que exista concorrência entre gasodutos deram origem a tarifas não baseadas nos custos 
num grande número de redes de transporte por toda a Europa. É difícil determinar o impacto 
negativos nos consumidores de gás sob a forma de encargos de rede ou preços de energia 
mais elevados, mas pode considerar-se que é substancial.
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Alteração 196
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Texto da Comissão Alteração

(3-B) No artigo 3.º, o terceiro parágrafo 
do n.º 1 passa a ter a seguinte redacção:
“As tarifas ou a metodologia utilizada 
para as calcular devem contribuir para 
a eficácia das transacções de gás e para a 
concorrência, evitando simultaneamente 
subsídios cruzados entre os utilizadores 
da rede e fornecendo incentivos ao 
investimento e mantendo ou criando a 
interoperabilidade para as redes de 
transporte. Isto pode incluir um 
tratamento regulamentar especial para os 
novos investimentos.”

Or. en

(Aditamento de algumas palavras no final do terceiro parágrafo do n.º 1 do artigo 3.º do 
Regulamento (CE) n.º 1775/2005)

Justificação

Poderá considerar-se a aplicação de um tratamento regulamentar especial aos novos 
investimentos.

Alteração 197
Hannes Swoboda

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

Texto da Comissão Alteração

“As tarifas aplicáveis aos utilizadores da 
rede serão estabelecidas separada e 

“Os Estados-Membros podem decidir que 
as tarifas aplicáveis aos utilizadores da 
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independentemente por ponto de entrada 
ou de saída da rede de transporte. As tarifas 
de rede não serão calculadas com base nas 
vias contratuais.”

rede são estabelecidas separada e 
independentemente por ponto de entrada 
ou de saída da rede de transporte e que as 
tarifas de rede não são calculadas com base 
nas vias contratuais.”

Or. en

Justificação

Deve deixar-se ao critério dos Estados-Membros a decisão de aprovar tarifas de entrada-
saída. Exceptuando o efeito positivo que consiste na possibilidade de comercializar o gás em 
áreas mais alargadas, as tarifas de entrada-saída têm, a maior parte das vezes, o efeito 
negativo de não reflectirem de maneira adequada os custos efectivos do transporte. Acresce 
que, quando se procede à fixação de tarifas de entrada-saída, o sistema tarifário aplicável à 
rede de distribuição – que é da competência dos Estados-Membros – tem de ser tomado em 
consideração. 

Alteração 198
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Texto da Comissão Alteração

(4-A) No artigo 3.º, ao n.º 1 é aditado um 
novo quarto parágrafo com a seguinte 
redacção:
“As tarifas ou a metodologia utilizada 
para as calcular são aplicadas de modo 
não-discriminatório e devem ser
transparentes.”

Or. en

(É aditado um quinto parágrafo ao n.º 1 do artigo 3.º)

Justificação

A transparência nas tarifas e na metodologia utilizada no seu cálculo é um requisito 
essencial para o bom funcionamento de um mercado interno. 
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Alteração 199
Eugenijus Maldeikis

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 5-A (novo)
Regulamento (CE) n.° 1775/2005
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5 bis) É aditado o artigo 4.º-A, com a 
seguinte redacção:

“Artigo 4.º-A
Cooperação técnica dos operadores das 
redes de transporte com os países 
terceiros
1. As entidades reguladoras nacionais 
devem prever uma cooperação técnica 
entre os operadores das redes de 
transporte e os seus homólogos dos países 
terceiros.
2. Se surgirem incompatibilidades com as 
regras e os códigos adoptados pela 
Agência, a entidade reguladora nacional 
pedirá explicações à Agência.

Or. lt

Justificação

O regulamento não especifica como será realizada a cooperação técnica com os operadores 
das redes de transporte dos países terceiros.

Alteração 200
David Martin

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) Assegurar a oferta de serviços de forma 
não-discriminatória a todos os utilizadores 
da rede que correspondam à procura do 
mercado; no caso particular da oferta do 
mesmo serviço a clientes diferentes, os 
operadores das redes de GNL ou de 
armazenamento devem aplicar condições 
contratuais equivalentes;

a) Assegurar a oferta de serviços de forma 
não-discriminatória a todos os utilizadores 
da rede que correspondam à procura do 
mercado; no caso particular da oferta do 
mesmo serviço em simultâneo a clientes 
diferentes, os operadores das redes de GNL 
ou de armazenamento devem aplicar 
condições contratuais equivalentes;

Or. en

Justificação

Dado que os termos e condições contratuais variam ao longo do tempo, só é possível 
compará-los para serviços semelhantes oferecidos num momento específico. 

Alteração 201
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 6
Regulamento (CE) n.° 1775/2005
Artigo 4-A – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5.  Os limites contratuais ao tamanho 
mínimo requerido para a capacidade das 
instalações de GNL e para a capacidade de 
armazenamento serão justificados com 
base em condicionalismos técnicos e 
permitirão aos pequenos utilizadores 
acesso aos serviços de armazenamento.”

5.  Os limites contratuais ao tamanho 
mínimo requerido para a capacidade das 
instalações de GNL e para a capacidade de 
armazenamento serão justificados com 
base em condicionalismos técnicos e 
permitirão aos pequenos utilizadores 
acesso aos serviços de armazenamento. As 
condições relativas às garantias de 
solvabilidade devem ser publicadas no 
Jornal Oficial e comunicadas à Comissão 
e à Agência, para parecer. A Comissão e a 
Agência emitirão um parecer no prazo de 
30 dias.”

Or. ro
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Justificação

Os princípios de transparência e de não discriminação garantem condições equitativas para 
todos os operadores e protegem os interesses dos consumidores.

Alteração 202
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 4-A – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Para a capacidade aberta ao acesso 
de terceiros e para os serviços que têm de 
fornecer a terceiros, os operadores de 
instalações isentos ao abrigo do artigo 
22.º da Directiva 2003/55/CE devem:
a) divulgar as informações pertinentes, 
com destaque para os dados relativos à 
utilização e à disponibilidade dos serviços, 
em prazos compatíveis com as 
necessidades comerciais razoáveis dos 
utilizadores das instalações de GNL.
b) divulgar as condições relevantes 
aplicadas, juntamente com a informação 
técnica necessária para que os 
utilizadores de GNL obtenham acesso 
efectivo às instalações de GNL.
c) oferecer a capacidade não utilizada das 
instalações de GNL em prazos
compatíveis com as necessidades 
comerciais razoáveis dos utilizadores das
instalações de GNL.

Or. en

Justificação

As instalações de GNL existentes (treze), com excepção de uma, têm o acesso a terceiros 
regulado. Todavia, a maior parte dos novos projectos (instalações novas ou ampliações) 
solicitou isenção do regime de acesso a terceiros, nos termos do artigo 22.º da Directiva 
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2003/55/CE relativa ao gás. Até ao momento, não foi rejeitado nenhum pedido de isenção. 
Por esse motivo, alguns requisitos mínimos deveriam aplicar-se também às instalações 
isentas para os serviços que têm de prestar a terceiros de acordo com as condições 
estabelecidas para essa isenção.

Alteração 203
Giles Chichester

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7 – alínea a-A) (nova)
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 5 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) No artigo 5.º, a alínea a) do nº 2 
passa a ter a seguinte redacção:
“a) Dar sinais económicos adequados 
para a utilização eficaz e optimizada da 
capacidade técnica, facilitar os 
investimentos em novas infra-estruturas
e facilitar o comércio de gás 
transfronteiras;”

Or. en

(Aditamento de texto à alínea a) do n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento n.º 1775/2005)

Justificação

O acesso à capacidade de transporte e, consequentemente, a aplicação de mecanismos de 
atribuição de capacidade (MAC) e de procedimentos de gestão de congestionamentos (PGC) 
adequados, que garantam uma utilização eficaz das infra-estruturas existentes, são cruciais 
para o desenvolvimento de um mercado europeu único do gás. O artigo 5.º deve ser alterado 
de modo a contemplar a dimensão transfronteiriça dos mecanismos de atribuição de 
capacidade e dos procedimentos de gestão de congestionamentos.
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Alteração 204
Giles Chichester

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

“3. Os operadores das redes de transporte 
aplicarão e publicarão procedimentos não-
discriminatórios e transparentes de gestão 
de congestionamentos, baseados nos 
seguintes princípios:

“3. Os operadores das redes de transporte 
aplicarão e publicarão procedimentos não-
discriminatórios e transparentes de gestão 
de congestionamentos que facilitem o 
comércio de gás transfronteiras e 
assentem nos seguintes princípios:

a) Em caso de congestionamento 
contratual, o operador da rede de transporte 
deve oferecer a capacidade não utilizada no 
mercado primário pelo menos com um dia 
de antecedência e com a possibilidade de 
interrupção;

a) Para prevenir o congestionamento 
contratual, o operador da rede de transporte 
deve oferecer a capacidade não utilizada no 
mercado primário pelo menos com um dia 
de antecedência e com a possibilidade de 
interrupção;”

b) Caso o pretendam, os utilizadores da 
rede poderão revender ou subalugar no 
mercado secundário as respectivas 
capacidades contratadas não utilizadas. 
Os Estados-Membros podem exigir que os 
utilizadores da rede notifiquem ou 
informem os operadores da rede de
transporte.”

Or. en

Justificação

O acesso à capacidade de transporte e, consequentemente, a aplicação de mecanismos de 
atribuição de capacidade (MAC) e de procedimentos de gestão de congestionamentos (PGC)
adequados, que garantam uma utilização eficaz das infra-estruturas existentes, são cruciais 
para o desenvolvimento de um mercado europeu único do gás. O artigo 5.º deve ser alterado 
de modo a contemplar a dimensão transfronteiriça dos mecanismos de atribuição de 
capacidade e dos procedimentos de gestão de congestionamentos.
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Alteração 205
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 7 - alínea b)
Regulamento (CE) n.° 1775/2005
Artigo 5 – n.º 3 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a)  Em caso de congestionamento 
contratual, o operador da rede de transporte 
deve oferecer a capacidade não utilizada no 
mercado primário pelo menos com um dia 
de antecedência e com a possibilidade de 
interrupção;

a)  Em caso de congestionamento 
contratual, o operador da rede de transporte 
deve oferecer a capacidade não utilizada no 
mercado primário pelo menos com um dia 
de antecedência e com a possibilidade de 
interrupção, no respeito dos princípios de 
não discriminação e de livre 
concorrência;

Or. ro

Justificação

Os princípios de transparência e de não discriminação garantem condições equitativas para 
todos os operadores e protegem os interesses dos consumidores.

Alteração 206
Dominique Vlasto

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 5 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Em caso de congestionamento 
contratual, o operador da rede de transporte 
deve oferecer a capacidade não utilizada no 
mercado primário pelo menos com um dia 
de antecedência e com a possibilidade de 
interrupção;

a) Em caso de congestionamento 
contratual, o operador da rede de transporte 
deve oferecer a capacidade não utilizada no 
mercado primário pelo menos com um dia 
de antecedência e com a possibilidade de 
interrupção, desde que tal não impeça a 
celebração de contratos de fornecimento a 
longo prazo;
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Or. fr

Justificação

A elaboração das regras de gestão de congestionamentos deve ter em conta os compromissos 
dos transportadores para com o consumidor final e a segurança do aprovisionamento
(existência de contratos de fornecimento a longo prazo).
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Alteração 207
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7 – alínea b-A) (nova)
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 5 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) No artigo 5.º, é aditado o n.º 3-A 
com a seguinte redacção:
“3-A Se a capacidade contratada ao 
abrigo dos contratos de transporte em 
vigor continuar a não ser utilizada e se 
verificar um congestionamento 
contratual, os operadores da rede de 
transporte devem aplicar o disposto no n.º 
3, desde que não violem os requisitos dos 
contratos de transporte em vigor. Em caso 
de violação dos contratos de transporte 
em vigor, os operadores da rede de 
transporte devem, após consulta às
autoridades competentes, apresentar ao 
utilizador da rede um pedido para a 
utilização da capacidade não utilizada no 
mercado secundário nos termos do n.º 3.”

Or. en

Justificação

Reintrodução de uma disposição que foi suprimida do Regulamento (CE) n.º 1775/2005.

Alteração 208
Giles Chichester

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 5 – n.º 6
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Texto da Comissão Alteração

“6. Os operadores das redes de transporte 
avaliarão com regularidade a procura do 
mercado em matéria de novos 
investimentos. Aquando do planeamento 
de novos investimentos, os operadores das 
redes de transporte avaliarão a procura do 
mercado.”

“6. Os operadores das redes de transporte 
avaliarão com regularidade a procura do 
mercado em matéria de novos 
investimentos. Aquando do planeamento 
de novos investimentos, os operadores das 
redes de transporte avaliarão a procura do 
mercado e terão em conta os critérios de 
segurança do aprovisionamento.”

Or. en

Justificação

A procura do mercado não deve ser o único critério a ter em conta aquando do planeamento 
de novos investimentos. A segurança do aprovisionamento é uma questão crucial e não pode 
ser garantida se as infra-estruturas forem projectadas apenas para responder à procura e
não tomarem em consideração, por exemplo, a ocorrência de uma avaria numa infra-
estrutura de transporte. 

Alteração 209
Paul Rübig

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7 – alínea d-A) (nova)
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 5 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) É aditado o n.º 6-A, com a seguinte 
redacção:
“(6-A) Em caso de congestionamentos 
físicos a longo prazo, os operadores das 
redes de transporte devem resolver os 
mesmos, aumentando as capacidades 
existentes com base na procura do
mercado. Para poderem avaliar a procura 
do mercado, os operadores das redes de 
transporte devem realizar procedimentos 
de avaliação e atribuição de capacidade 
(open season procedures).”
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Or. de

Justificação

O novo n.º 7 do artigo 5.º estabelece que a obrigação dos operadores das redes de transporte 
relativa à gestão de congestionamentos também implica a eliminação dos congestionamentos 
a longo prazo, através do investimento em novas infra-estruturas, de acordo com a procura 
do mercado, verificada através de procedimentos de avaliação e atribuição de capacidade 
(servem para a verificação das necessidades do mercado e, eventualmente, para uma 
atribuição de capacidade não-discriminatória e transparente ou autorização de acesso a 
terceiros). Deste modo, os operadores das redes de transporte são obrigados a realizar
procedimentos de avaliação e atribuição de capacidade (open season procedures).

Alteração 210
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7 – alínea d-A) (nova)
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 5 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) É aditado o n.º 6-A, com a seguinte 
redacção:
“(6-A) Em caso de congestionamentos 
físicos a longo prazo, os operadores das 
redes de transporte devem resolver os 
mesmos, aumentando as capacidades 
existentes com base na procura do 
mercado. Para poderem avaliar a procura 
do mercado, os operadores das redes de 
transporte devem realizar procedimentos 
de avaliação e atribuição de capacidade 
(open season procedures).”

Or. en

Justificação

Esta alteração especifica que a obrigação dos operadores das redes de transporte relativa à 
gestão de congestionamentos também implica a eliminação dos congestionamentos a longo 
prazo, através do investimento em novas infra-estruturas, de acordo com a procura do 
mercado, verificada através de procedimentos de avaliação e atribuição de capacidade (open 
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season procedures). Os operadores das redes de transporte serão responsáveis pela 
realização desses procedimentos.

Alteração 211
Giles Chichester

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7 – alínea d-A) (nova)
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 5 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) É aditado o n.º 6-A, com a seguinte 
redacção:
“(6-A) Em caso de congestionamentos 
físicos a longo prazo, os operadores das 
redes de transporte devem resolver os 
mesmos, aumentando as capacidades 
existentes com base na procura do
mercado.”

Or. en

(Esta alteração introduz um novo número 6-A no actual artigo 5.º do Regulamento (CE) n.º 
1775/2005)

Justificação

O novo n.º 6-A do artigo 5.º especifica que a obrigação dos operadores das redes de 
transporte relativa à gestão de congestionamentos também implica a eliminação dos 
congestionamentos a longo prazo, através do investimento em novas infra-estruturas, de 
acordo com a procura do mercado, verificada através de procedimentos de avaliação e 
atribuição de capacidade (open season procedures). Os operadores das redes de transporte 
serão responsáveis pela realização desses procedimentos.

Alteração 212
Giles Chichester

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7 – alínea d-B) (nova)
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 5 – n.º 6-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(d-B) É aditado o n.º 6-B com a seguinte 
redacção:
“6-B. As entidades reguladoras nacionais 
acompanharão a gestão de 
congestionamentos no âmbito das redes e 
interligações de gás nacionais.
Os operadores das redes de transporte 
submeterão à aprovação das entidades 
reguladoras nacionais os seus 
procedimentos de gestão de 
congestionamentos, incluindo a 
atribuição de capacidade. As entidades 
reguladoras nacionais podem pedir 
alterações a essas regras antes de 
procederem à sua aprovação.”

Or. en

(Esta alteração adita um novo número ao actual artigo 5.º do Regulamento (CE) n.º 
1775/2005) )

Justificação

A aprovação formal dos procedimentos de gestão de congestionamentos por parte das 
entidades reguladoras deve ser estabelecida de forma inequívoca no Regulamento (CE) n.º 
1775/2005, de modo a assegurar uma aplicação eficaz.

Alteração 213
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 5-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Deve ser disponibilizada aos 
participantes no mercado a máxima 
capacidade para as instalações de 
armazenamento e de GNL, tendo em conta 

1. Deve ser disponibilizada aos 
participantes no mercado a máxima 
capacidade para as instalações de 
armazenamento e de GNL, tendo em conta 
a integridade e o funcionamento da rede, 
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a integridade e o funcionamento da rede. com base no acesso regulado ex-ante a 
todo o armazenamento de gás na UE 
tendo devidamente em conta as 
especificidades geológicas dos locais de 
armazenamento e as múltiplas funções do 
armazenamento como a segurança do 
aprovisionamento e a facilitação do 
mercado.

Or. en

Justificação

O acesso regulado aos armazenamentos é crucial, quer para assegurar a solidariedade entre 
os Estados-Membros no que respeita ao gás, quer para o funcionamento do mercado; com 
vista a assegurar uma utilização transparente e segura das capacidades de armazenamento 
na UE, as entidades reguladoras europeias estabelecerão regas ex-ante pormenorizadas para 
o acesso a esse armazenamento que tenham devidamente em conta as complexidades da 
matéria – especificidades geológicas dos diferentes locais de armazenamento e o 
compromisso entre a segurança do aprovisionamento e a facilitação do mercado. 

Alteração 214
Dominique Vlasto

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 5-A – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Estas medidas terão em conta a 
integridade do sistema em questão, bem 
como a segurança do aprovisionamento.

Or. fr

Justificação

De acordo com o princípio reconhecido pelas orientações relativas aos princípios de gestão 
de congestionamentos das redes de transporte, a elaboração das regras aplicáveis à gestão 
de congestionamentos deve ter em conta os compromissos dos transportadores para com o 
consumidor final e as especificidades físicas das infra-estruturas.
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Alteração 215
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9 – alínea a-A) (nova)
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 6 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) É aditado o n.º 4-A com a seguinte 
redacção:
4-A. Se o operador de uma rede de 
transporte considerar que, por uma 
questão de confidencialidade, não pode 
tornar públicos todos os dados solicitados, 
procurará obter a autorização das 
autoridades competentes para limitar a 
publicação relativa ao ponto ou pontos em 
causa.
As autoridades competentes devem 
conceder ou recusar a autorização caso a 
caso, tendo especialmente em conta a 
necessidade de respeitar a 
confidencialidade comercial legítima e o 
objectivo de criar um mercado interno 
competitivo do gás. Se for concedida a 
autorização, a capacidade disponível será 
publicada sem indicação dos dados 
numéricos que violariam a 
confidencialidade.
Não deve ser concedida a autorização 
referida no presente número, quando três 
ou mais utilizadores da rede tiverem 
contratado capacidade no mesmo ponto.

Or. en

Justificação

Reintrodução de uma disposição que foi suprimida do Regulamento (CE) n.º 1775/2005.
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Alteração 216
Herbert Reul

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

(b) O n.º 5 é suprimido; Suprimido

Or. de

Justificação

A regra de “menos 3” (ver alterações relativas ao n.º 2 do artigo 6.º-A) também é necessária 
para o sector das redes, isto é, o artigo 6.º também deve incluir uma disposição 
correspondente; logo, é necessário anular a supressão do n.º 5 do artigo 6.º, prevista pela 
Comissão.

Alteração 217
Miloslav Ransdorf

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

(b) O n.º 5 é suprimido; Suprimido

Or. en

Justificação

É necessário que a regra de “menos 3” (cf. n.º 2 do artigo 6.º-A) seja também aplicável ao 
sector das redes. A supressão do n.º 5 do artigo 6.º deve ser anulada, pois teria 
consequências negativas: informações comercialmente sensíveis ficariam acessíveis a outros 
participantes no mercado. Nas regiões com menos de 3 utilizadores, os participantes no 
mercado podem controlar posições de compra e venda e seriam capazes de manipular os 
preços. Tem de haver um equilíbrio entre as necessidades de transparência e de 
confidencialidade.  
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Alteração 218
Erika Mann

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

(b) O n.º 5 é suprimido; Suprimido

Or. de

Justificação

A regra de “menos 3”, até agora em vigor, deve manter-se. O direito de cada um dos clientes 
de serviços de transporte e armazenamento ao tratamento confidencial dos seus dados (p. ex., 
quantidades transportadas) não deve ser restringido de tal forma que seja possível tirar 
conclusões relativas ao comportamento dos mesmos no mercado comercial. O operador da 
rede de transporte deve assegurar que os dados contendo tais informações não sejam 
disponibilizados senão à entidade reguladora competente.

Alteração 219
Erika Mann

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9 – alínea b-A) (nova)
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

(b-A) O n.º 5 passa a ter a seguinte 
redacção:
Os utilizadores da rede  [...], por uma 
questão de confidencialidade, podem 
solicitar ao operador de uma rede de 
transporte que não torne públicos os
dados referidos no n.º 1, cuja publicação 
violaria o segredo industrial e comercial 
dos utilizadores. Neste caso, o operador 
da rede de transporte procurará obter a 
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autorização das autoridades competentes
para limitar a publicação relativa ao 
ponto ou pontos em causa.
As autoridades competentes devem
conceder ou recusar a autorização caso a 
caso, tendo especialmente em conta a 
necessidade de respeitar a 
confidencialidade comercial legítima e o 
interesse público na publicação. Se for 
concedida a autorização, a capacidade 
disponível será publicada sem indicação 
dos dados numéricos que violariam a 
confidencialidade.
Não deve ser concedida a autorização 
referida no presente número, quando 
três ou mais utilizadores da rede tiverem 
contratado capacidade no mesmo ponto.

Or. de

Justificação

A regra de “menos 3”, até agora em vigor, deve manter-se. O direito de cada um dos clientes 
de serviços de transporte e armazenamento ao tratamento confidencial dos seus dados (p. ex., 
quantidades transportadas) não deve ser restringido de tal forma que seja possível tirar 
conclusões relativas ao comportamento dos mesmos no mercado comercial. O operador da 
rede de transporte deve assegurar que os dados contendo tais informações não sejam 
disponibilizados senão à entidade reguladora competente.

Alteração 220
Herbert Reul

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9 – alínea b-A) (nova)
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

(b-A) O n.º 5 passa a ter a seguinte 
redacção:
Os utilizadores da rede, por uma questão 
de confidencialidade, podem solicitar ao 
operador de uma rede de transporte, 
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que não torne públicos [...] os dados 
referidos no n.º 6 do artigo 6.º, cuja 
publicação violaria a confidencialidade
industrial e comercial dos utilizadores.
Neste caso, o operador da rede de 
transporte procurará obter a autorização 
das autoridades competentes para limitar 
a publicação relativa ao ponto ou pontos 
em causa.
As autoridades competentes devem
conceder ou recusar a autorização caso a 
caso, tendo especialmente em conta a 
necessidade de respeitar a 
confidencialidade comercial legítima e o 
interesse público na publicação. Se for 
concedida a autorização, a capacidade 
disponível será publicada sem indicação 
dos dados numéricos que violariam a 
confidencialidade.
Não deve ser concedida a autorização 
referida no presente número, quando 
três ou mais utilizadores da rede tiverem 
contratado capacidade no mesmo ponto.

Or. de

Justificação

A eliminação da regra de “menos 3” no artigo 5.º teria consequências negativas, visto que 
informações sensíveis do ponto de vista económico relativas a utilizadores de redes se 
tornariam acessíveis a outros participantes no mercado / concorrentes. Em regiões com 
menos de três utilizadores, os intervenientes no mercado poderiam seguir as posições destes 
utilizadores em termos de compra e venda e, assim, manipular os preços. Os preços de 
mercado poderiam ser manipulados através da calendarização de vendas do gás para o 
momento de maior procura do mesmo por parte dos intervenientes no mercado.

Alteração 221
Miloslav Ransdorf

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9 – alínea c)
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 6 – n.º 7
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Texto da Comissão Alteração

“7. Os operadores das redes de transporte 
divulgarão ex-ante e ex-post as 
informações relativas à oferta e à 
procura, com base em nomeações, 
previsões e fluxos realizados de e para a 
rede. O grau de pormenor das 
informações divulgadas deve ser função 
das informações de que o operador da 
rede de transporte dispõe.

“7. Os utilizadores da rede podem pedir 
aos operadores das redes de transporte 
que mantenham esses dados 
confidenciais, sempre que considerem que 
tais dados violam a confidencialidade 
comercial e industrial. Neste caso, o 
operador da rede de transporte procurará 
obter a autorização das autoridades
competentes para limitar a publicação 
relativa ao ponto ou pontos em causa.

Os operadores das redes de transporte 
divulgarão as medidas tomadas, assim 
como os custos suportados e as receitas 
geradas, para a equilibragem da rede.

As autoridades competentes devem
conceder ou recusar a autorização caso a 
caso. Se for concedida a autorização, a 
capacidade disponível será publicada sem 
indicação dos dados numéricos que 
violariam a confidencialidade.

Os participantes no mercado fornecerão 
aos operadores das redes de transporte os 
dados referidos no presente artigo.”

Não deve ser concedida a autorização 
referida no presente número, quando três 
ou mais utilizadores da rede tiverem 
contratado capacidade no mesmo ponto.

Or. en

Alteração 222
Erika Mann

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9 – alínea c)
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 6 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

“7. Os operadores das redes de transporte 
divulgarão ex-ante e ex-post as 
informações relativas à oferta e à procura, 
com base em nomeações, previsões e 
fluxos realizados de e para a rede. O grau 
de pormenor das informações divulgadas 
deve ser função das informações de que o 
operador da rede de transporte dispõe.

“7. Os operadores das redes de transporte 
divulgarão ex-ante e ex-post as 
informações relevantes relativas à oferta e 
à procura, com base em nomeações, 
previsões e fluxos realizados de e para a 
rede. O grau de pormenor das informações 
divulgadas deve ser função das 
informações de que o operador da rede de 
transporte dispõe, na medida em que tal 
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não afecte a confidencialidade comercial 
legítima.

Os operadores das redes de transporte 
divulgarão as medidas tomadas, assim 
como os custos suportados e as receitas 
geradas, para a equilibragem da rede.

Os operadores das redes de transporte 
divulgarão à entidade reguladora 
competente as medidas tomadas, assim 
como os custos suportados e as receitas 
geradas, para a equilibragem da rede.

Os participantes no mercado fornecerão 
aos operadores das redes de transporte os 
dados referidos no presente artigo.”

Os participantes no mercado fornecerão 
aos operadores das redes de transporte os 
dados referidos no presente artigo.

Or. de

Justificação

A regra de “menos 3”, até agora em vigor, deve manter-se. O direito de cada um dos clientes 
de serviços de transporte e armazenamento ao tratamento confidencial dos seus dados (p. ex., 
quantidades transportadas) não deve ser restringido de tal forma que seja possível tirar 
conclusões relativas ao comportamento dos mesmos no mercado comercial. O operador da 
rede de transporte deve assegurar que os dados contendo tais informações não sejam 
disponibilizados senão à entidade reguladora competente.

Alteração 223
Jerzy Buzek

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9 – alínea c)
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 6 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

“7. Os operadores das redes de transporte 
divulgarão ex-ante e ex-post as 
informações relativas à oferta e à procura, 
com base em nomeações, previsões e 
fluxos realizados de e para a rede. O grau 
de pormenor das informações divulgadas 
deve ser função das informações de que o 
operador da rede de transporte dispõe.

“7. Os operadores das redes de transporte 
divulgarão ex-ante e ex-post as 
informações relativas à oferta e à procura, 
com base em nomeações, previsões e 
fluxos realizados de e para a rede. O grau 
de pormenor das informações divulgadas 
deve ser função das informações de que o 
operador da rede de transporte dispõe.

Os operadores das redes de transporte 
divulgarão as medidas tomadas, assim 
como os custos suportados e as receitas 
geradas, para a equilibragem da rede.

Os operadores das redes de transporte 
manterão à disposição das entidades 
reguladoras nacionais as medidas 
tomadas, assim como os custos suportados 
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e as receitas geradas, para a equilibragem 
da rede.

Os participantes no mercado fornecerão 
aos operadores das redes de transporte os 
dados referidos no presente artigo.”

Os participantes no mercado fornecerão 
aos operadores das redes de transporte os 
dados referidos no presente artigo.”

Or. en

Justificação

Esta informação é comercialmente sensível e pode colocar os operadores das redes de 
transporte em posição de desvantagem no mercado.

Alteração 224
Giles Chichester

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9 – alínea c)
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 6 – n.º 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

“7. Os operadores das redes de transporte 
divulgarão ex-ante e ex-post as 
informações relativas à oferta e à procura, 
com base em nomeações, previsões e
fluxos realizados de e para a rede. O grau 
de pormenor das informações divulgadas 
deve ser função das informações de que o 
operador da rede de transporte dispõe.

“7. Os operadores das redes de transporte 
divulgarão ex-post as informações relativas 
à oferta e à procura, com base em fluxos 
realizados de e para a rede. O grau de 
pormenor das informações divulgadas deve 
ser função das informações de que o 
operador da rede de transporte dispõe.

Or. en

Justificação

A informação ex-post é útil para a compreensão das flutuações do mercado e dos preços e 
deve ser publicada. No entanto, os operadores das redes de transporte não devem ser 
obrigados a publicar informação ex-ante, i.e., previsões, sobre a oferta ou procura de gás 
dos grandes consumidores. Isso poderia, por exemplo, revelar a posição comercial de 
grandes consumidores que estão directamente ligados à rede de transporte de gás. 
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Alteração 225
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9 – alínea c)
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 6 – n.º 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

“7. Os operadores das redes de transporte 
divulgarão ex-ante e ex-post as 
informações relativas à oferta e à procura, 
com base em nomeações, previsões e 
fluxos realizados de e para a rede. O grau 
de pormenor das informações divulgadas 
deve ser função das informações de que o 
operador da rede de transporte dispõe.

"7. Os operadores das redes de transporte 
divulgarão ex-ante, diariamente e em 
tempo real, caso ocorram mudanças, 
dados quantificados para cada ponto de 
entrada e saída pertinente, relativamente 
a:

a) capacidade máxima tecnicamente 
disponível,
b) capacidade comercialmente disponível 
e reservada (ou contratada),
c) calendários de manutenção e 
interrupções programadas.
Cada operador das redes de transporte
divulgará dados quantificados para cada 
ponto de entrada e saída pertinente:
a) os fluxos de gás diários, incluindo 
interrupções dos mesmos, numa base ex-
post, até um dia depois do fim do dia de 
gás pertinente,
b) o historial dos fluxos de gás diários, 
incluindo as interrupções dos mesmos, 
nos últimos [dez anos] numa base 
permanente,
c) transmitir a cada expedidor relevante, 
informação diária sobre atribuição, numa 
base ex-post, até um dia depois do fim do 
dia de gás pertinente.
Cada operador de redes de transporte
divulgará dados quantificados para cada 
ponto de interligação: 
a) fluxos de gás a montante diários sob a 
forma agregada, numa base ex-post, até 
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um dia depois de findo o dia de gás 
pertinente,
b) historial diário dos fluxos de gás a 
montante diários, para os últimos [dez 
anos] numa base permanente.
Cada operador de redes de transporte
divulgará dados quantificados das 
previsões da procura sob forma agregada 
diária para cada zona de equilibragem 
pertinente, numa base ex-ante, até ao 
início do dia de gás pertinente anterior.
Cada operador de rede de transporte 
divulgará, em tempo real, os encargos de 
equilibragem para cada período de 
equilibragem pertinente.
Cada operador de redes de transporte
fornecerá a cada expedidor pertinente, em 
cada período de equilibragem, os dados 
provisórios relativos à equilibragem e aos 
custos, pelo menos um mês após o fim do 
período de equilibragem, e os dados finais 
num prazo de três meses, mas nunca 
depois de um ano após o fim do período 
de equilibragem.
Cada operador de redes de transporte 

divulgará, numa base ex-post até um dia 
após o fim do dia de gás pertinente, 
informação diária sob a forma agregada 
sobre o armazenamento na rede
(linepack) (incluindo o historial dos 
últimos [10] anos).
Cada operador de redes de transporte
divulgará, numa base ex-ante, previsões 
diárias sob a forma agregada relativas ao
armazenamento na rede (linepack) para o 
fim de cada dia de gás pertinente.
Cada operador de redes de transporte
divulgará a metodologia utilizada no 
cálculo da quantidade e dos encargos de 
equilibragem. Cada operador de redes de 
transporte fornecerá de imediato os dados 
actualizados sempre que se verifiquem 
alterações na informação pertinente. 
Cada operador de redes de transporte
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divulgará informação relacionada com a 
base em que assenta a declaração da 
emergência de fornecimento, incluindo os 
procedimentos seguidos para esse efeito. 
Cada operador de redes de transporte
fornecerá de imediato os dados 
actualizados sempre que se verifiquem 
alterações na informação pertinente.
Cada operador de redes de transporte
divulgará as especificações completas dos 
parâmetros de qualidade do gás aplicáveis 
à rede e os procedimentos e regras
(incluindo eventuais custos associados) 
para o tratamento de qualquer gás que 
não respeite os parâmetros especificados. 
Cada operador de redes de transporte 
fornecerá de imediato os dados 
actualizados sempre que se verifiquem 
alterações na informação pertinente.
Cada operador de redes de transporte
divulgará informação sobre os valores 
diários efectivamente medidos dos 
principais parâmetros de qualidade do 
gás, numa base ex-post, até três dias 
depois de findo o dia de gás pertinente.
Cada operador de redes de transporte
divulgará os eventuais acordos de 
equilibragem operacional e acordos de 
interligação (ou outros acordos 
equivalentes) que estabeleçam disposições 
relativas às atribuições de fluxos de gás
(incluindo os métodos utilizados) e a 
informação conexa. Cada operador de 
redes de transporte fornecerá de imediato 
os dados actualizados sempre que se 
verifiquem alterações na informação 
pertinente.
Cada operador de redes de transporte
fornecerá um sistema seguro de reserva e 
nomeação de capacidade baseado na Web 
para os utilizadores da rede.
Os requisitos delineados no presente 
número serão fornecidos sem qualquer 
encargo adicional, numa base 
transparente e de fácil utilização na 
internet, acessível a todos os utilizadores 
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da rede (incluindo potenciais utilizadores 
da rede).

Or. en

Justificação

Os requisitos de transparência identificados nas alterações propostas representam os 
requisitos mínimos necessários para apoiar o desenvolvimento de um mercado do gás 
europeu eficiente e eficaz e como tal devem ser impostas obrigações legais aos operadores de 
redes de transporte por forma a garantir que a informação seja disponibilizada ao mercado.
Os requisitos de transparência existentes não são suficientemente normativos e não 
contemplam toda a informação que o mercado exige.

Alteração 226
Miloslav Ransdorf

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 6-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em relação aos serviços oferecidos, cada 
operador de rede de GNL ou 
armazenamento divulgará dados 
quantificados sobre as capacidades 
contratadas e disponíveis nas instalações de 
armazenamento e de GNL, de forma 
regular, contínua, facilmente utilizável e 
normalizada.

2. Em relação aos serviços oferecidos, cada 
operador de rede de GNL ou 
armazenamento divulgará dados 
quantificados sobre as capacidades 
contratadas e disponíveis nas instalações de 
armazenamento e de GNL, de forma 
regular, contínua, facilmente utilizável e 
normalizada, se houver três ou mais 
utilizadores que disponham de 
capacidades contratadas.

Or. en

Justificação

Deve aplicar-se a regra de “menos 3” para proteger os participantes no mercado que podem 
controlar as posições de compra e venda e que assim podem manipular os preços. A 
informação deve ser divulgada sempre que haja três ou mais utilizadores envolvidos.
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Alteração 227
Herbert Reul

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 6-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em relação aos serviços oferecidos, cada 
operador de rede de GNL ou 
armazenamento divulgará dados 
quantificados sobre as capacidades 
contratadas e disponíveis nas instalações de 
armazenamento e de GNL, de forma 
regular, contínua, facilmente utilizável e 
normalizada.

2. Em relação aos serviços oferecidos, cada 
operador de rede de GNL ou 
armazenamento divulgará dados 
quantificados sobre as capacidades 
contratadas e disponíveis nas instalações de 
armazenamento e de GNL, de forma 
regular, contínua, facilmente utilizável e 
normalizada, se houver três ou mais 
utilizadores que disponham de 
capacidades contratadas.

Or. de

Justificação

Em termos gerais, estes dados só devem ser tornados públicos se for cumprida a regra de 
“menos 3”. Cf. a justificação relativa ao n.º 7 do artigo 6.º (novo).

Alteração 228
Erika Mann

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 6-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em relação aos serviços oferecidos, cada 
operador de rede de GNL ou 
armazenamento divulgará dados 
quantificados sobre as capacidades 
contratadas e disponíveis nas instalações de 
armazenamento e de GNL, de forma 
regular, contínua, facilmente utilizável e 

2. Em relação aos serviços oferecidos, cada 
operador de rede de GNL ou 
armazenamento divulgará dados 
quantificados sobre as capacidades 
contratadas e disponíveis nas instalações de 
armazenamento e de GNL, de forma 
regular, contínua, facilmente utilizável e 
normalizada, se houver três ou mais 
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normalizada. utilizadores que disponham de 
capacidades contratadas.

Or. de

Justificação

A regra de “menos 3”, até agora em vigor, deve manter-se, visto que o direito de cada um 
dos clientes de serviços de transporte e armazenamento ao tratamento confidencial dos seus 
dados (p. ex., quantidades transportadas) não deve ser restringido de tal forma que seja 
possível tirar conclusões relativas ao comportamento dos mesmos no mercado comercial. O 
operador da rede de transporte deve assegurar que os dados contendo tais informações não 
sejam disponibilizados senão à entidade reguladora competente.

Alteração 229
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 6-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em relação aos serviços oferecidos, cada 
operador de rede de GNL ou 
armazenamento divulgará dados 
quantificados sobre as capacidades 
contratadas e disponíveis nas instalações de 
armazenamento e de GNL, de forma 
regular, contínua, facilmente utilizável e 
normalizada.

2. Em relação aos serviços oferecidos, cada 
operador de rede de GNL ou 
armazenamento divulgará dados 
quantificados sobre as capacidades 
contratadas e disponíveis nas instalações de 
armazenamento e de GNL, de forma 
regular, contínua, facilmente utilizável e 
normalizada, se houver três ou mais 
utilizadores que disponham de 
capacidades contratadas.

Or. de

Justificação

A divulgação deste tipo de dados só deve ser permitida se houver três ou mais utilizadores a 
utilizar as capacidades. Caso contrário, as possíveis conclusões poderão pôr em risco a 
confidencialidade industrial.
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Alteração 230
Erika Mann

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 6-A – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os operadores das redes de GNL e de 
armazenamento devem divulgar a 
quantidade de gás em cada instalação de 
armazenamento ou de GNL, os fluxos de 
entrada e de saída e as capacidades 
disponíveis nas instalações, inclusive nas 
isentadas de acesso de terceiros. A 
informação será também comunicada ao 
operador da rede de transporte, que a 
divulgará sob forma agregada por rede ou 
sub-rede definida pelos pontos pertinentes. 
A informação deve ser actualizada pelo 
menos diariamente.

4. Se houver três ou mais utilizadores que 
disponham de capacidades contratadas, os
operadores das redes de GNL e de 
armazenamento devem divulgar a 
quantidade de gás em cada instalação de 
armazenamento ou de GNL, os fluxos de 
entrada e de saída e as capacidades 
disponíveis nas instalações, inclusive nas 
isentadas de acesso de terceiros. A 
informação será também comunicada ao 
operador da rede de transporte, que a 
divulgará sob forma agregada por rede ou 
sub-rede definida pelos pontos pertinentes. 
A informação deve ser actualizada pelo 
menos diariamente.

Or. de

Justificação

A regra de “menos 3”, até agora em vigor, deve manter-se, visto que o direito de cada um 
dos clientes de serviços de transporte e armazenamento ao tratamento confidencial dos seus 
dados (p. ex., quantidades transportadas) não deve ser restringido de tal forma que seja 
possível tirar conclusões relativas ao comportamento dos mesmos no mercado comercial. O 
operador da rede de transporte deve assegurar que os dados contendo tais informações não 
sejam disponibilizados senão à entidade reguladora competente.

Alteração 231
Herbert Reul

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 6-A – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. Os operadores das redes de GNL e de 
armazenamento devem divulgar a 
quantidade de gás em cada instalação de 
armazenamento ou de GNL, os fluxos de 
entrada e de saída e as capacidades 
disponíveis nas instalações, inclusive nas 
isentadas de acesso de terceiros. A 
informação será também comunicada ao 
operador da rede de transporte, que a 
divulgará sob forma agregada por rede ou 
sub-rede definida pelos pontos pertinentes. 
A informação deve ser actualizada pelo 
menos diariamente.

4. Se houver três ou mais utilizadores que 
disponham de capacidades contratadas, os
operadores das redes de GNL e de 
armazenamento devem divulgar a 
quantidade de gás em cada instalação de 
armazenamento ou de GNL, os fluxos de 
entrada e de saída e as capacidades 
disponíveis nas instalações, inclusive nas 
isentadas de acesso de terceiros. A 
informação será também comunicada ao 
operador da rede de transporte, que a 
divulgará sob forma agregada por rede ou 
sub-rede definida pelos pontos pertinentes. 
A informação deve ser actualizada pelo 
menos diariamente.

Or. de

Justificação

Em termos gerais, estes dados só devem ser tornados públicos se for cumprida a regra de 
“menos 3”. Cf. justificação relativa ao n.º 7 do artigo 6.º (novo).

Alteração 232
Miloslav Ransdorf

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 6-A – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os operadores das redes de GNL e de 
armazenamento devem divulgar a 
quantidade de gás em cada instalação de 
armazenamento ou de GNL, os fluxos de 
entrada e de saída e as capacidades 
disponíveis nas instalações, inclusive nas 
isentadas de acesso de terceiros. A 
informação será também comunicada ao 
operador da rede de transporte, que a 
divulgará sob forma agregada por rede ou 

4. Se houver três ou mais utilizadores que 
disponham de capacidades contratadas, os
operadores das redes de GNL e de 
armazenamento devem divulgar a 
quantidade de gás em cada instalação de 
armazenamento ou de GNL, os fluxos de 
entrada e de saída e as capacidades 
disponíveis nas instalações, inclusive nas 
isentadas de acesso de terceiros. A 
informação será também comunicada ao 
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sub-rede definida pelos pontos pertinentes. 
A informação deve ser actualizada pelo 
menos diariamente.

operador da rede de transporte, que a 
divulgará sob forma agregada por rede ou 
sub-rede definida pelos pontos pertinentes. 
A informação deve ser actualizada pelo 
menos diariamente.

Or. en

Justificação

Deve aplicar-se a regra de “menos 3” a fim de proteger os participantes no mercado que 
possam controlar as posições de compra e venda e assim são capazes de manipular os 
preços. A informação deve ser divulgada sempre que haja três ou mais utilizadores 
envolvidos.

Alteração 233
Dominique Vlasto

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 6-A – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os operadores das redes de GNL e de 
armazenamento devem divulgar a 
quantidade de gás em cada instalação de 
armazenamento ou de GNL, os fluxos de 
entrada e de saída e as capacidades 
disponíveis nas instalações, inclusive nas 
isentadas de acesso de terceiros. A 
informação será também comunicada ao 
operador da rede de transporte, que a 
divulgará sob forma agregada por rede ou 
sub-rede definida pelos pontos pertinentes. 
A informação deve ser actualizada pelo 
menos diariamente.

4. Os operadores das redes de GNL e de 
armazenamento devem divulgar a 
quantidade de gás em cada instalação de 
armazenamento ou de GNL ou grupo de 
instalações de armazenamento de uma 
mesma zona de equilibragem, os fluxos de 
entrada e de saída e as capacidades 
disponíveis nas instalações, inclusive nas 
isentadas de acesso de terceiros. A 
informação será também comunicada ao 
operador da rede de transporte, que a 
divulgará sob forma agregada por rede ou 
sub-rede definida pelos pontos pertinentes. 
A informação deve ser actualizada pelo 
menos diariamente.

Or. fr
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Justificação

Os operadores das redes de armazenamento podem vender as suas capacidades por sítio ou 
por agrupamento de sítios. Neste último caso, a publicação dos dados “por sítio” não é 
pertinente para os utilizadores dos armazenamentos. Este princípio foi retomado pelas 
orientações voluntárias para um bom acesso de terceiros aos operadores das redes de 
armazenamento (GGPSSO): publicação por sítio ou por grupo de sítios. Por outro lado, no 
caso de ser autorizada apenas uma publicação por sítio, poderiam ser encorajados
comportamentos comerciais de curto prazo (arbitragens, especulação).
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Alteração 234
David Martin

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 6-A – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os operadores das redes de GNL e de 
armazenamento devem divulgar a 
quantidade de gás em cada instalação de 
armazenamento ou de GNL, os fluxos de 
entrada e de saída e as capacidades 
disponíveis nas instalações, inclusive nas 
isentadas de acesso de terceiros. A 
informação será também comunicada ao
operador da rede de transporte, que a 
divulgará sob forma agregada por rede ou 
sub-rede definida pelos pontos pertinentes. 
A informação deve ser actualizada pelo 
menos diariamente.

4. Os operadores das redes de GNL e de 
armazenamento devem comunicar ao 
operador das redes de transporte a 
quantidade de gás em cada instalação de 
armazenamento ou de GNL, os fluxos de 
entrada e de saída e as capacidades 
disponíveis nas instalações, inclusive nas 
isentadas de acesso de terceiros. O 
operador da rede de transporte divulgará 
essa informação sob forma agregada por 
rede ou sub-rede definida pelos pontos 
pertinentes. A informação deve ser 
actualizada pelo menos diariamente.

Or. en

Justificação

Se a informação for divulgada apenas sob a forma agregada (que é a informação requerida 
pelo mercado) então faz sentido exigir que os operadores de instalações de GNL e de 
armazenamento a publiquem para cada uma das suas instalações.

Alteração 235
Giles Chichester

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 6-A – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A fim de assegurar tarifas 
transparentes, objectivas e não 
discriminatórias e facilitar a utilização 
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eficiente das infra-estruturas, os 
operadores de redes de GNL e de 
armazenamento ou as entidades 
reguladoras nacionais competentes 
divulgarão informação razoavelmente e 
suficientemente circunstanciada sobre o 
cálculo das tarifas, as metodologias e a 
estrutura das tarifas para as infra-
estruturas sujeitas a acesso de terceiros 
regulado. Os operadores das redes de 
transporte submeterão à aprovação das 
entidades reguladoras os procedimentos 
de gestão de congestionamentos,
incluindo a atribuição de capacidade. As 
entidades reguladoras podem pedir 
alterações a essas regras antes de 
procederem à sua aprovação.

Or. en

Justificação

A disposição relativa à transparência deve aplicar-se não só às infra-estruturas de transporte 
mas também às instalações de GNL e de armazenamento, uma vez que essas infra-estruturas 
estão também sujeitas a acesso regulado (excepto as infra-estruturas isentadas e as que são 
abrangidas pelo acesso de terceiros negociado nos termos do artigo 19.º da Directiva 
55/2003), e a informação relativa às tarifas também deve ser transparente para todos os 
agentes.

Alteração 236
Erika Mann

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 6-A – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os utilizadores de instalações de 
GNL e de armazenamento, por uma 
questão de confidencialidade, podem 
solicitar aos operadores de redes de GNL 
e de armazenamento que não tornem 
públicos os dados referidos no n.º 4, cuja 
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divulgação violaria a confidencialidade 
industrial e comercial dos utilizadores das 
instalações de GNL e de armazenamento. 
Neste caso, o operador da rede de 
transporte procurará obter a autorização 
das autoridades competentes para limitar 
a publicação relativa ao ponto ou pontos 
em causa.
As autoridades competentes devem
conceder ou recusar a autorização caso a 
caso, tendo especialmente em conta a 
necessidade de respeitar a 
confidencialidade comercial legítima e o 
interesse público na publicação. Se for 
concedida a autorização, a capacidade 
disponível será publicada sem indicação 
dos dados numéricos que violariam a 
confidencialidade.
Os operadores de redes de GNL e de 
armazenamento deveriam publicar 
sempre as informações, se existirem três 
ou mais utilizadores de instalações de 
GNL e de armazenamento que tenham 
reservado capacidade através de acordos 
contratuais ou semelhantes.

Or. de

Justificação

A regra de “menos 3”, até agora em vigor, deve manter-se, visto que o direito de cada um 
dos clientes de serviços de transporte e armazenamento ao tratamento confidencial dos seus 
dados (p. ex., quantidades transportadas) não deve ser restringido de tal forma que seja 
possível tirar conclusões relativas ao comportamento dos mesmos no mercado comercial. O 
operador da rede de transporte deve assegurar que os dados contendo tais informações não 
sejam disponibilizados senão à entidade reguladora competente.
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Alteração 237
Herbert Reul

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 6-A – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os utilizadores de instalações de 
GNL e de armazenamento, por uma 
questão de confidencialidade, podem 
solicitar aos operadores de redes de GNL 
e de armazenamento que não tornem 
públicos os dados referidos no n.º 4, cuja 
divulgação violaria a confidencialidade 
industrial e comercial dos utilizadores das 
instalações de GNL e de armazenamento. 
Neste caso, o operador da rede de 
transporte procurará obter a autorização 
das autoridades competentes para limitar 
a publicação relativa ao ponto ou pontos 
em causa. As autoridades competentes
devem conceder ou recusar a autorização 
caso a caso, tendo especialmente em conta 
a necessidade de respeitar a 
confidencialidade comercial legítima e o 
interesse público na publicação.
Os operadores de redes de GNL e de 
armazenamento deveriam publicar 
sempre as informações, se existirem três 
ou mais utilizadores de instalações de 
GNL e de armazenamento aos quais 
tenha sido atribuída capacidade com base 
em acordos contratuais ou semelhantes, 
excepto a quantidade utilizada para a 
unidade de produção, assim como as 
capacidades reservadas para operadores 
das redes de transporte exclusivamente 
para exercício da sua função. Em todo o 
caso, nos termos do n.º 3 do artigo 19.º da 
Directiva 2003/55/CE, as principais 
condições comerciais devem ser 
publicadas. Em caso de não publicação, 
as informações deveriam ser 
disponibilizadas às entidades reguladoras 



AM\717804PT.doc 67/93 PE404.708v01-00

PT

nacionais pertinentes a pedido das 
mesmas.

Or. de

Justificação

Cf. justificação relativa ao n.º 7 do artigo 6.º. Ocorreria uma situação comparável também 
no que diz respeito às posições em termos de GNL e armazenamento, se a regra de “menos 3 
expedidores” das “Orientações voluntárias para um bom acesso de terceiros aos operadores 
das redes de armazenamento” (GGPSSO) não fosse assumida pelo regulamento.

Alteração 238
Paul Rübig

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 6-A – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Se um operador de rede de GNL e/ou 
de armazenamento considerar que, por 
uma questão de confidencialidade, não 
pode tornar públicos todos os dados 
solicitados, procurará obter a autorização 
das autoridades competentes para limitar 
a publicação relativa ao ponto ou pontos 
em causa.
As autoridades competentes devem 
conceder ou recusar a autorização caso a 
caso, tendo especialmente em conta a 
necessidade de respeitar a 
confidencialidade comercial legítima e o 
objectivo de criar um mercado interno 
competitivo do gás. Se for concedida a 
autorização, a capacidade disponível da 
instalação de armazenamento e/ou de 
GNL será publicada sem indicação dos 
dados numéricos que violariam a 
confidencialidade.

Or. en
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Justificação

A proposta da Comissão não prevê um procedimento para lidar com os segredos comerciais 
relacionados com as actividades de instalações de GNL e de armazenamento. Há que 
estabelecer um justo equilíbrio entre os interesses do mercado e os interesses da 
confidencialidade comercial.

Alteração 239
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 6-A – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Se um operador de rede de GNL e/ou 
de armazenamento considerar que, por 
uma questão de confidencialidade, não 
pode tornar públicos todos os dados 
solicitados, procurará obter a autorização 
das autoridades competentes para limitar 
a publicação relativa ao ponto ou pontos 
em causa.
As autoridades competentes devem 
conceder ou recusar a autorização caso a 
caso, tendo especialmente em conta a 
necessidade de respeitar a 
confidencialidade comercial legítima e o 
objectivo de criar um mercado interno 
competitivo do gás. Se for concedida a 
autorização, a capacidade disponível da 
instalação de armazenamento e/ou de 
GNL será publicada sem indicação dos 
dados numéricos que violariam a 
confidencialidade.

Or. en

Justificação

Um mercado europeu de gás natural só pode emergir se a informação sobre a capacidade de 
transporte, de GNL e de armazenamento estiver disponível para todos os agentes do mercado 
em tempo real. É o que acontece no mercado norte-americano, com bons resultados. O 
argumento de que estas informações são “comercialmente sensíveis” é frequentemente 
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utilizado de forma abusiva por operadores de mercado dominantes para fecharem o mercado 
aos seus potenciais concorrentes.

Alteração 240
Hannes Swoboda

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 6-A – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Se um operador de rede de GNL e/ou 
de armazenamento considerar que, por 
uma questão de confidencialidade, não 
pode tornar públicos todos os dados 
solicitados, procurará obter a autorização 
das autoridades competentes para limitar 
a publicação relativa ao ponto ou pontos 
em causa.
As autoridades competentes devem 
conceder ou recusar a autorização caso a 
caso, tendo especialmente em conta a 
necessidade de respeitar a 
confidencialidade comercial legítima e o 
objectivo de criar um mercado interno 
competitivo do gás. Se for concedida a 
autorização, a capacidade disponível da 
instalação de armazenamento e/ou de 
GNL será publicada sem indicação dos 
dados numéricos que violariam a 
confidencialidade.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão não prevê um procedimento para lidar com os segredos comerciais 
relacionados com actividades de GNL e de armazenamento. Há que estabelecer um justo
equilíbrio entre os interesses do mercado e os interesses da confidencialidade comercial.
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Alteração 241
Miloslav Ransdorf

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 6-B

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-B Suprimido
Manutenção de registos por parte dos 

operadores das redes
“Os operadores das redes de transporte, 
os operadores das redes de 
armazenamento e os operadores das redes 
de GNL manterão à disposição da 
entidade reguladora nacional, da 
autoridade nacional para a concorrência 
e da Comissão, durante cinco anos, as 
informações referidas nos artigos 6.º e 6.º-
A e na parte 3 do anexo.”

Or. en

Justificação

Os procedimentos de manutenção de registos pormenorizados não oferecem qualquer 
benefício adicional aos participantes no mercado. Os procedimentos apenas implicam mais 
burocracia e custos adicionais para todos os participantes no mercado. A publicação de 
dados sob forma agregada é inaceitável. As entidades reguladoras não devem divulgar os 
dados que guardam no âmbito da obrigação de manutenção de registos, já que na maioria 
dos casos esses dados contêm informações confidenciais e sensíveis.

Alteração 242
Herbert Reul

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 6-B
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-B Suprimido
Manutenção de registos por parte dos 

operadores das redes
“Os operadores das redes de transporte, 
os operadores das redes de 
armazenamento e os operadores das redes 
de GNL manterão à disposição da 
entidade reguladora nacional, da 
autoridade nacional para a concorrência 
e da Comissão, durante cinco anos, as 
informações referidas nos artigos 6.º e 6.º-
A e na parte 3 do anexo.”

Or. de

Justificação

A manutenção de registos pormenorizados durante um período prolongado não tem qualquer 
utilidade para o mercado - pelo contrário, conduz a uma burocracia desnecessária na 
elaboração dos relatórios e a custos mais elevados para todos os participantes no mercado. 
Mais preocupante ainda é a publicação de tais dados sob a forma agregada. Não é aceitável 
que entidades reguladoras possam disponibilizar ao mercado os dados que obtiveram dos 
participantes no mesmo no âmbito da obrigação de manutenção de registos. Na maior parte 
dos casos, trata-se de informações confidenciais e sensíveis.

Alteração 243
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 6-B

Texto da Comissão Alteração

“Os operadores das redes de transporte, os 
operadores das redes de armazenamento e 
os operadores das redes de GNL manterão 
à disposição da entidade reguladora 
nacional, da autoridade nacional para a 
concorrência e da Comissão, durante cinco
anos, as informações referidas nos artigos 

“Os operadores das redes de transporte, os 
operadores das redes de armazenamento e 
os operadores das redes de GNL manterão 
à disposição da entidade reguladora 
nacional, da autoridade nacional para a 
concorrência e da Comissão, durante três
anos, as informações referidas nos artigos 
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6.º e 6.º-A e na parte 3 do anexo.” 6.º e 6.º-A e na parte 3 do anexo.”

Or. de

Justificação

Um prazo de três anos parece suficiente para alcançar o objectivo de um melhor controlo.

Alteração 244
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 6-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) É aditado o artigo 6.º-C, com a 
seguinte redacção:

“Artigo 6.º-C
Limitação da publicação de informações
Se o operador de uma rede de transporte, 
de uma instalação de armazenamento ou 
de GNL considerar que, por uma questão 
de confidencialidade, não pode tornar 
públicos todos os dados solicitados,
procurará obter a autorização das 
autoridades competentes para limitar a 
publicação relativa ao ponto ou pontos em 
causa.
As autoridades competentes devem 
conceder ou recusar a autorização caso a 
caso, tendo especialmente em conta a 
necessidade de respeitar a 
confidencialidade comercial legítima e o 
objectivo de criar um mercado competitivo 
do gás.
Não deve ser concedida a autorização 
referida no presente artigo, quando três 
ou mais utilizadores tiverem contratado 
capacidade no mesmo ponto.
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Or. de

Justificação

Em casos pontuais, as publicações podem contrariar as normas nacionais no domínio da 
protecção dos dados ou podem impedir os objectivos do mercado competitivo do gás. Por 
conseguinte, parece adequado permitir uma verificação casuística em casos excepcionais.

Alteração 245
Erika Mann

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

b) O n.º 2 passa a ter a seguinte redacção: Suprimido
“2. Para que os utilizadores da rede 
possam adoptar a tempo medidas 
correctivas, os operadores da rede de 
transporte prestarão informações 
suficientes, oportunas, fiáveis e em linha 
sobre o estado de compensação dos 
utilizadores da rede.
A informação prestada deve ser função do 
grau de informação de que o operador da 
rede de transporte dispõe e do período de 
liquidação em relação ao qual são 
calculados os encargos de equilibragem.
Não serão cobrados encargos pela 
prestação desta informação.”

Or. de

Alteração 246
Miloslav Ransdorf

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 7 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

“2. Para que os utilizadores da rede possam 
adoptar a tempo medidas correctivas, os 
operadores da rede de transporte prestarão 
informações suficientes, oportunas, fiáveis 
e em linha sobre o estado de compensação 
dos utilizadores da rede.

“2. Para que os utilizadores da rede possam 
adoptar a tempo medidas correctivas, os 
operadores da rede de transporte prestarão 
aos utilizadores da rede informações 
suficientes, oportunas, fiáveis e em linha 
sobre o seu estado de compensação 
individual, sem prejuízo da 
confidencialidade das contas dos
utilizadores individuais.

A informação prestada deve ser função do 
grau de informação de que o operador da 
rede de transporte dispõe e do período de 
liquidação em relação ao qual são 
calculados os encargos de equilibragem.

A informação prestada deve ser função da
informação de que o operador da rede de 
transporte dispõe e do período de 
liquidação em relação ao qual são 
calculados os encargos de equilibragem.”

Não serão cobrados encargos pela 
prestação desta informação.”

Or. en

Justificação

Tem de haver um equilíbrio entre as necessidades de transparência e de confidencialidade.

Alteração 247
Herbert Reul

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

“2. Para que os utilizadores da rede possam 
adoptar a tempo medidas correctivas, os 
operadores da rede de transporte prestarão 
informações suficientes, oportunas, fiáveis 
e em linha sobre o estado de compensação 
dos utilizadores da rede.

“2. Para que os utilizadores da rede possam 
adoptar a tempo medidas correctivas, os 
operadores da rede de transporte prestarão 
informações suficientes, oportunas, fiáveis 
e em linha sobre o estado de compensação 
dos utilizadores da rede.

A informação prestada deve ser função do 
grau de informação de que o operador da 

A informação prestada deve ser função do 
grau de informação de que o operador da 
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rede de transporte dispõe e do período de 
liquidação em relação ao qual são 
calculados os encargos de equilibragem.

rede de transporte dispõe e do período de 
liquidação em relação ao qual são 
calculados os encargos de equilibragem.”

Não serão cobrados encargos pela 
prestação desta informação.”

Or. de

Alteração 248
Herbert Reul

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11 – alínea c)
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 7 – n.ºs 4 a 6

Texto da Comissão Alteração

c) Os n.ºs 4, 5 e 6 são suprimidos. Suprimido

Or. de

Justificação

Os n.ºs 4, 5 e 6 do regulamento relativo ao gás em vigor devem manter-se.

Alteração 249
Erika Mann

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11 – alínea c)
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 7 – n.ºs 4 a 6

Texto da Comissão Alteração

c) Os n.ºs 4, 5 e 6 são suprimidos. Suprimido

Or. de
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Justificação

Os n.ºs 4, 5 e 6 do Regulamento (CE) n.º 1775/2005 garantem que seja proporcionado um 
incentivo aos utilizadores da rede para equilibrar, na medida do possível, os respectivos 
fornecimento e consumo de gás. Tal é necessário para garantir a estabilidade da rede. Além 
disso, os custos de compensação da rede seriam transferidos para todos os utilizadores da 
rede. Deste modo, aumentariam, em última análise, os preços retalhistas. A entidade 
reguladora nacional deverá determinar se os encargos de compensação são adequados.

Alteração 250
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 12
Regulamento (CE) n.° 1775/2005
Artigo 8 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Cada operador de rede de transporte, 
armazenamento ou GNL deve adoptar 
medidas razoáveis para permitir e facilitar 
a liberdade de transacção de direitos de 
capacidade. Deve conceber contratos de 
transporte, armazenamento ou GNL e 
procedimentos harmonizados no mercado 
primário para facilitar as transacções 
secundárias de capacidade e reconhecer a 
transferência de direitos de capacidade 
primária, quando esta é notificada por 
utilizadores da rede. 

Cada operador de rede de transporte, 
armazenamento ou GNL deve adoptar 
medidas razoáveis para permitir e facilitar 
a liberdade de transacção de direitos de 
capacidade. Essas medidas devem ser 
adoptadas no respeito dos princípios de 
transparência e de não discriminação. 
Deve conceber contratos de transporte, 
armazenamento ou GNL e procedimentos 
harmonizados no mercado primário para 
facilitar as transacções secundárias de 
capacidade e reconhecer a transferência de 
direitos de capacidade primária, quando 
esta é notificada por utilizadores da rede. 

Or. ro

Justificação

Os princípios de transparência e de não discriminação garantem condições equitativas para 
todos os operadores e protegem os interesses dos consumidores.



AM\717804PT.doc 77/93 PE404.708v01-00

PT

Alteração 251
Herbert Reul

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 8-A

Texto da Comissão Alteração

“Artigo 8.º-A Suprimido
Mercados retalhistas

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

Or. de

Justificação

Os mercados retalhistas não têm qualquer relação com redes. Estão sujeitos à concorrência 
no sector do gás e, portanto, ao direito da concorrência. O mercado retalhista deve ser 
supervisionado pelas autoridades da concorrência.
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Alteração 252
Giles Chichester

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 8-A

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

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

Or. en

Justificação

O objectivo de mercados de retalho transfronteiras harmonizados não é necessário para o 
desenvolvimento de mercados grossistas regionais e comunitários funcionais, o qual deveria 
continuar a ser prioritário. As implicações de um tal objectivo regulador teriam de ser 
integralmente avaliadas e os custos e benefícios cuidadosamente analisados, dada a 
probabilidade de os custos irrecuperáveis serem significativos e superarem os benefícios.
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Alteração 253
Erika Mann

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 8-A

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

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

Or. de

Justificação

O objecto do regulamento consiste na regulamentação do acesso às redes de transporte. 
Sendo assim, a regulamentação das obrigações das empresas de comercialização de 
gás/empresas de fornecimento para com os seus clientes não constitui objecto do 
regulamento.



PE404.708v01-00 80/93 AM\717804PT.doc

PT

Alteração 254
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 8-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Estas regras serão concebidas com vista a 
promover e garantir o acesso aos clientes 
transfronteiras. As regras deverão ser 
tornadas públicas depois de revistas pelas 
entidades reguladoras. 

Or. de

Justificação

Os Estados-Membros continuarão a ser responsáveis pelos mercados retalhistas, bem como 
pelas condições-quadro, entre outros, para os operadores das redes de transporte. Tal como 
no mercado de serviços, o acesso aos clientes transfronteiras pode ser garantido mesmo sem 
uma harmonização europeia.

Alteração 255
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 8-A – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Estas regras incluirão a dissociação do 
rendimento das entidades de distribuição 
e do seu pessoal em relação à energia 
vendida aos consumidores finais.

Or. en

Justificação

Ao nível da distribuição do gás, é essencial que se incentive a eficiência através de taxas 
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adequadas. É essencial evitar qualquer interesse perverso no aumento do consumo de 
energia.

Alteração 256
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 9 - título

Texto da Comissão Alteração

(13-A) O título do artigo 9.º passa a ter a 
seguinte redacção:
“Orientações relativas ao mecanismo de 
compensação dos operadores de sistemas 

de transporte”

Or. en

Justificação

Modificação do título a fim de evitar confusão com as orientações referidas no artigo 2.º-E.

Alteração 257
Erika Mann

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 9 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Elementos pormenorizados sobre a 
prestação de informação e a definição da 
informação técnica necessária aos 
utilizadores para obterem acesso efectivo à 
rede e sobre a definição de todos os pontos 
relevantes em termos de requisitos de 
transparência, incluindo a informação a 
publicar em todos os pontos relevantes e o 

c) Elementos pormenorizados sobre a 
prestação de informação e a definição da 
informação técnica relacionada com o 
funcionamento das redes necessária aos 
utilizadores para obterem acesso efectivo à 
rede e sobre a definição de todos os pontos 
relevantes em termos de requisitos de 
transparência, incluindo a informação a 
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calendário de publicação dessa informação, 
nos termos dos artigos 6.º e 6.º-A;

publicar em todos os pontos relevantes e o 
calendário de publicação dessa informação, 
nos termos dos artigos 6.º e 6.º-A;

Or. de

Justificação

Nos termos do Regulamento (CE) n.° 1775/2005, a Comissão tem apenas o direito de alterar 
as orientações aprovadas pelo legislador, mas não de as adoptar. O artigo equivale a um 
mandato geral para a Comissão adoptar as orientações que considere necessárias “para a 
harmonização”. Um mandato global para a adopção de orientações que tenham como único 
objectivo a harmonização é incompatível com o princípio da democracia.

Alteração 258
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 9 – n.º 1 – alíneas d) a h)

Texto da Comissão Alteração

d) Elementos pormenorizados sobre a 
metodologia tarifária, nos termos do 
artigo 3.º;

Suprimido

e) Elementos pormenorizados sobre as 
regras de compensação, nos termos do 
artigo 7.º;
f) Elementos pormenorizados sobre os 
procedimentos no mercado primário 
tendentes a facilitar as transacções de 
capacidade no mercado secundário e a 
transferência de direitos de capacidade 
primária entre utilizadores da rede, nos 
termos do artigo 8.º;
g) Elementos pormenorizados sobre as 
questões relativas ao mercado retalhista, 
abrangidas pelo artigo 8.º-A;
h) Elementos pormenorizados sobre os 
tópicos enunciados no n.º 3 do artigo 2.º-
C.
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Or. de

Justificação

A competência para adoptar orientações em conformidade com o “procedimento de 
regulamentação com controlo”, aqui proposta pela Comissão, limita consideravelmente os 
direitos do Parlamento Europeu e deve, por isso, ser rejeitada.

Alteração 259
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 9 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Elementos pormenorizados sobre as 
questões relativas ao mercado retalhista, 
abrangidas pelo artigo 8.º-A;

Suprimido

Or. de

Justificação

Os Estados-Membros devem continuar a ser responsáveis pela regulamentação necessária 
dos mercados retalhistas.

Alteração 260
Herbert Reul

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 9 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Elementos pormenorizados sobre as 
questões relativas ao mercado retalhista, 
abrangidas pelo artigo 8.º-A;

Suprimido



PE404.708v01-00 84/93 AM\717804PT.doc

PT

Or. de

Justificação

Para o restante, cf. a justificação da alteração respeitante ao n.º 4 do artigo 15.º da directiva 
relativa ao mercado interno do gás.

Alteração 261
Giles Chichester

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 9 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Elementos pormenorizados sobre as 
questões relativas ao mercado retalhista, 
abrangidas pelo artigo 8.º-A;

Suprimido

Or. en

Justificação

O objectivo de mercados de retalho transfronteiras harmonizados não é necessário para o 
desenvolvimento de mercados grossistas regionais e comunitários funcionais, o qual deveria 
ser o objectivo principal do presente regulamento. Propostas de boas práticas são 
frequentemente melhores do que orientações formais no sector retalhista, que é em grande 
parte uma questão do âmbito da subsidiariedade. Embora apoiássemos uma orientação 
relativa à eliminação de tarifas reguladas artificialmente reduzidas, os poderes dos 
reguladores podem ser restringidos pela legislação nacional.

Alteração 262
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Norbert Glante, Edit 
Herczog, Eugenijus Maldeikis, Anne Laperrouze, Jerzy Buzek

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 9 – n.º 1 – alínea h)
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Os tópicos enunciados no n.º 3 do artigo 2.º-C não devem ser incluídos nas orientações 
referidas no artigo 9.º.

Alteração 263
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 9 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Justificação

A autorização para adoptar orientações sobre os domínios enunciados no n.º 3 do artigo 2.º-
C está consagrada no n.º 3 do artigo 2.º-E. Visto que a Comissão só pode alterar, mas não 
adoptar as outras orientações referidas no n.º 1 do artigo 9.º, a referência deve ser suprimida 
por uma questão de sistematização.
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Alteração 264
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 9 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. No anexo figuram as orientações sobre 
as questões mencionadas no n.º 1, alíneas 
a), b) e c), em relação aos operadores das 
redes de transporte.

2. No anexo figuram as orientações sobre 
as questões mencionadas no n.º 1, alíneas 
a), b) e c), em relação aos operadores das 
redes de transporte. As orientações 
necessárias sobre as questões mencionadas 
no n.º 1, alíneas a) a c), em relação aos 
operadores de instalações de 
armazenamento e de GNL, assim como as 
orientações sobre as questões mencionadas 
no n.º 1, alíneas d) a f), deverão ser 
adoptadas posteriormente no procedimento 
ordinário como Anexo 2 ao presente
regulamento.

Or. de

Justificação

A proposta deve garantir a adopção das orientações por parte do Parlamento e do Conselho 
num procedimento ordinário. A transferência das competências para a Comissão deverá ficar 
limitada a adaptações eventualmente necessárias. A Comissão classifica as orientações como 
necessárias para alcançar os objectivos do regulamento, por isso, estas devem ser definidas 
no quadro do regulamento. A Comissão é livre de apresentar os aditamentos necessários no 
processo em curso.

Alteração 265
Herbert Reul

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 9 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode alterar as orientações A Comissão pode adoptar orientações em 



AM\717804PT.doc 87/93 PE404.708v01-00

PT

referidas no primeiro parágrafo e adoptar 
orientações obre as questões mencionadas 
no n.º 1. 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.”

conformidade com o procedimento 
referido no n.º 2 do artigo 14.º, a fim de 
garantir que estas sejam devidamente 
aplicadas em todos os Estados-Membros. 
Além disso, a Comissão pode solicitar à 
Agência (ACER), assim como à 
ENTSO/ENTSOG, a alteração das 
orientações propostas, tal como previsto 
no n.º 3 do artigo 2.º-E.”

Or. de

Justificação

O objectivo do procedimento de comitologia deve consistir em tornar as orientações 
vinculativas do ponto de vista jurídico, a fim de garantir uma aplicação uniforme em toda a 
Europa. O desenvolvimento em si deveria ser deixado a peritos familiarizados com o 
funcionamento quotidiano.

Alteração 266
Erika Mann

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 9 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode alterar as orientações 
referidas no primeiro parágrafo e adoptar 
orientações sobre as questões 
mencionadas no n.º 1. 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.

A Comissão pode alterar as orientações 
referidas no primeiro parágrafo. As 
medidas que têm por objectivo alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento 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 (CE) n.° 1775/2005, a Comissão tem apenas o direito de alterar 
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as orientações aprovadas pelo legislador, mas não de as adoptar. O artigo equivale a um 
mandato geral para a Comissão adoptar as orientações que considere necessárias “para a 
harmonização”. Um mandato global para a adopção de orientações que tenham como único 
objectivo a harmonização é incompatível com o princípio da democracia.

Alteração 267
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 9 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode alterar as orientações 
referidas no primeiro parágrafo e adoptar 
orientações sobre as questões 
mencionadas no n.º 1. 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.

A Comissão pode alterar as orientações 
referidas no primeiro parágrafo. 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

A proposta deve garantir a adopção das orientações por parte do Parlamento e do Conselho 
num procedimento ordinário. A transferência das competências para a Comissão deve ficar 
limitada a eventuais adaptações necessárias. A Comissão classifica as orientações como 
necessárias para alcançar os objectivos do regulamento, por isso, estas devem ser definidas 
no quadro do regulamento. A Comissão é livre de apresentar os aditamentos necessários no 
processo em curso.

Alteração 268
Dominique Vlasto

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 9 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Em caso de alteração das orientações 
referidas no primeiro parágrafo e de 
adopção de orientações sobre as questões 
mencionadas no n.º 1, a Comissão realiza 
previamente um estudo de impacto e uma 
consulta de todas as partes abrangidas 
pelas orientações, incluindo, se 
necessário, as empresas de fornecimento, 
os clientes, os utilizadores da rede, os 
operadores das redes de transporte, de 
distribuição, os operadores de instalações 
de GNL e de armazenamento, e solicita a 
participação da Agência.

Or. fr

Justificação

Se as competências de execução da Comissão abrangem todo o regulamento, é preferível 
introduzir igualmente transparência e mecanismos de consulta (como os que existem para a 
Rede Europeia dos Operadores das Redes de Transporte de Gás), nomeadamente quando se 
trata de matérias muito técnicas como o acesso às infra-estruturas.

Alteração 269
Giles Chichester

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 9 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Se for caso disso e por proposta da 
Agência nos termos do n.º 1 do artigo 2.º-
E, a Comissão pode adoptar orientações 
estratégicas nos domínios referidos nos 
n.ºs 3 e 5 do artigo 2.º-C, como base para 
a Rede Europeia dos Operadores das
Redes de Transporte de Gás elaborar os 
projectos de códigos técnicos 
circunstanciados enunciados no n.º 3 do 
artigo 2.º-C e o projecto de plano decenal 
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de investimento a que se refere o n.º 5 do 
artigo 2.º-C.

Or. en

Justificação

O artigo 9.º deve referir também a possibilidade de adopção de “orientações estratégicas”, 
em consonância com as alterações similares relativas aos códigos e planos de investimento.

Alteração 270
Umberto Guidoni

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 9 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Se for caso disso e por proposta da 
Agência nos termos do n.º 1 do artigo 2.º-
E, a Comissão pode adoptar orientações 
estratégicas nos domínios referidos nos 
n.ºs 3 e 5 do artigo 2.º-C, como base para 
a Rede Europeia de Operadores de Redes 
de Transporte de Gás elaborar os 
projectos de códigos técnicos 
circunstanciados enunciados no n.º 3 do 
artigo 2.º-C e o projecto de plano decenal 
de investimento a que se refere o n.º 5 do 
artigo 2.º-C.

Or. en

Justificação

Em consequência do procedimento estabelecido no artigo 2.º-E, o artigo 9.º também deve 
fazer referência à possibilidade de adopção de “orientações estratégicas” seguindo o mesmo 
procedimento previsto no regulamento para as outras orientações. Daí o aditamento do n.º 3-
A neste artigo. A lista de orientações previstas neste artigo tem de ser sujeita a controlo à luz 
dos 11 domínios.
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Alteração 271
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(14-A) No artigo 13.º, o n.º 1 passa a ter a 
seguinte redacção:
“1.  Os Estados-Membros devem zelar 
por que as entidades reguladoras 
nacionais estabelecidas nos termos do 
artigo 25.º da Directiva 2003/55/CE 
tenham competência para assegurar 
efectivamente o cumprimento do presente 
regulamento, dotando-as de competência 
jurídica para impor sanções efectivas, 
proporcionadas e dissuasivas, baseadas 
em 10% do volume de negócios dos
operadores das redes no mercado 
doméstico por procedimento, ou anular a 
licença do operador. O mais tardar até 1 
de Janeiro de 2010, os Estados-Membros
devem notificar a Comissão dessas 
disposições, bem como de quaisquer 
alterações subsequentes que lhes digam 
respeito.”

Or. en

(O n.º 1 do artigo 13.º do Regulamento (CE) n.º 1775/2005 deve ser adaptado) 

Justificação

A situação actual no que se refere à aplicação do Regulamento (CE) n.º 1775/2005 revela 
deficiências devido à falta de sanções efectivas aplicadas pelos Estados-Membros. Não 
haverá margem para negociação em caso de incumprimento e as entidades reguladoras 
devem estar habilitadas a exercer eficazmente os seus poderes de execução.
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Alteração 272
Giles Chichester

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(14-A) No artigo 13.º, o n.º 1 passa a ter a 
seguinte redacção:
“1.  Os Estados-Membros devem zelar 
por que as entidades reguladoras 
nacionais estabelecidas nos termos do 
artigo 25.º da Directiva 2003/55/CE 
tenham competência para assegurar 
efectivamente o cumprimento do presente 
regulamento, dotando-as, ou dotando 
outras autoridades, de competência 
jurídica para impor sanções efectivas, 
proporcionadas e dissuasivas. O mais 
tardar até 1 de Janeiro de 2010, os 
Estados-Membros devem notificar a 
Comissão dessas disposições, bem como 
de quaisquer alterações subsequentes 
que lhes digam respeito.”

Or. en

(Esta alteração altera o n.º 1 do actual artigo 13.º do regulamento 1775/2005)

Justificação

A aplicação actual do Regulamento (CE) n.º 1775/2005 revela deficiências devido à falta de 
sanções efectivas aplicadas pelos Estados-Membros. O Fórum de Madrid manifestou grandes 
preocupações com o facto de as entidades reguladoras fazerem pouco uso dos seus poderes
para sancionar o não cumprimento dos requisitos do regulamento. Não haverá margem para 
negociação em caso de incumprimento e as entidades reguladoras devem estar habilitadas a 
exercer eficazmente os seus poderes de execução.  
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Alteração 273
Nikolaos Vakalis

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(14-A) No artigo 13.º, o n.º 1 passa a ter a 
seguinte redacção:
“1.  Os Estados-Membros devem zelar 
por que as entidades reguladoras 
nacionais estabelecidas nos termos do 
artigo 25.º da Directiva 2003/55/CE 
tenham competência para assegurar 
efectivamente o cumprimento do presente 
regulamento, dotando-as, ou dotando 
outras autoridades, de competência 
jurídica para impor sanções efectivas, 
proporcionadas e dissuasivas. O mais 
tardar até 1 de Janeiro de 2010, os 
Estados-Membros devem notificar a 
Comissão dessas disposições, bem como 
de quaisquer alterações subsequentes 
que lhes digam respeito.”

Or. en

Justificação

De acordo com o Conselho dos Reguladores Europeus da Energia, a situação actual no que 
se refere à aplicação do Regulamento (CE) n.º 1775/2005 revela deficiências devido à falta 
de sanções efectivas aplicadas pelos Estados-Membros. Há que assegurar o exercício
efectivo dos poderes de execução das entidades reguladoras a fim de sancionar o não 
cumprimento dos requisitos do regulamento.
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