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Alteração 178
Eugenijus Maldeikis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2-C (novo)
Directiva 2003/55/CE
Artigo -5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-C) É aditado o seguinte artigo:
Artigo -5.º-A

Solidariedade europeia
1. Os Estados-Membros devem coordenar 
as suas actividades para garantir um 
abastecimento de gás seguro, 
diversificado e eficaz ao mercado 
europeu. Os Estados-Membros devem 
cooperar nos seguintes domínios:
(a) coordenação das medidas nacionais de 
emergência referidas no artigo 8.º da 
Directiva 2004/67/CE;
(b) identificação e, se necessário, 
desenvolvimento ou modernização de 
interligações de electricidade e gás 
natural;
(c) condições e modalidades práticas para 
a prestação de assistência mútua.
2. Os Estados-Membros devem cooperar 
na elaboração e execução de novos 
projectos relacionados com interligações 
entre Estados-Membros, instalações de 
GNL e instalações de armazenamento, 
tendo em vista a eliminação dos mercados 
isolados, o que contribuirá para a criação 
de um mercado único europeu do gás.
3. Os Estados-Membros devem coordenar 
as suas actividades relativas aos 
fornecedores de países terceiros a fim de 
implementar uma política energética 
europeia comum;
4. A Comissão deve estabelecer medidas 
técnicas e económicas para a criação, a 
título prioritário, de novas 
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infra-estruturas para a ligação dos 
mercados isolados às redes de transporte 
nacionais.

Or. lt

Alteração 179
Alyn Smith

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

Texto da Comissão Alteração

1. Para salvaguarda do abastecimento 
seguro no mercado interno do gás natural, 
os Estados-Membros cooperarão no 
sentido de promover a solidariedade 
regional e bilateral.

1. Para salvaguarda do abastecimento 
seguro no mercado interno do gás natural, 
os Estados-Membros cooperarão no 
sentido de promover a solidariedade 
regional e bilateral, sem impor encargos 
desproporcionados aos intervenientes no 
mercado.

Or. en

Justificação

Os acordos de solidariedade devem garantir que o mercado não é objecto de distorções e que 
os sinais de preços continuam a ser eficazes, em particular nos períodos de maior procura.

Alteração 180
Eugenijus Maldeikis

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

Texto da Comissão Alteração

1. Para salvaguarda do abastecimento 
seguro no mercado interno do gás natural, 
os Estados-Membros cooperarão no 

1. Para salvaguarda do abastecimento 
seguro no mercado interno do gás natural, 
os Estados-Membros cooperarão no 
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sentido de promover a solidariedade 
regional e bilateral.

sentido de desenvolver interligações e
promover a solidariedade regional e 
bilateral.

Or. lt

Alteração 181
Eugenijus Maldeikis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Directiva 2003/55/CE
Artigo 5-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Esta cooperação abrangerá as situações 
conducentes ou susceptíveis de conduzir, a 
curto prazo, a uma grave ruptura de 
abastecimento, com incidência num 
Estado-Membro. Incluirá:

2. Esta cooperação abrangerá as situações 
conducentes ou susceptíveis de conduzir, a 
curto prazo, a uma grave ruptura de 
abastecimento, com incidência num 
Estado-Membro.

(a) coordenação das medidas nacionais de 
emergência referidas no artigo 8.º da 
Directiva 2004/67/CE;
(b) identificação e, se necessário, 
desenvolvimento ou modernização de 
interligações de electricidade e gás 
natural;
(c) condições e modalidades práticas para 
a prestação de assistência mútua.

Or. lt

Alteração 182
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Directiva 2003/55/CE
Artigo 5-A – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão será mantida a par desta 
cooperação.

3. A Comissão, os outros Estados-
Membros e os intervenientes no mercado 
serão mantidos a par desta cooperação.

Or. en

Justificação

Esta alteração destina-se a garantir princípios de boas práticas regulamentares e 
transparência no que se refere às regras/orientações para a cooperação e a assistência 
mútua.

Alteração 183
Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Directiva 2003/55/CE
Artigo 5-A – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode adoptar orientações 
para a cooperação de solidariedade 
regional. Essas medidas, que têm por 
objectivo alterar elementos não essenciais 
da presente directiva, complementando-a, 
devem ser adoptadas em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo referido no n.º 3 do 
artigo 30.º.

Suprimido

Or. de

Justificação

A proposta da Comissão de que as orientações sejam adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com controlo limita os direitos dos Parlamento Europeu, 
pelo que deve ser rejeitada.
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Alteração 184
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Directiva 2003/55/CE
Artigo 5-A – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode adoptar orientações 
para a cooperação de solidariedade 
regional. Essas medidas, que têm por 
objectivo alterar elementos não essenciais 
da presente directiva, complementando-a, 
devem ser adoptadas em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo referido no n.º 3 do 
artigo 30.º.

Suprimido

Or. de

Justificação

O procedimento de comitologia proposto visa restringir a influência do Parlamento Europeu. 
Seriam assim retiradas do âmbito do processo legislativo democrático decisões fundamentais 
sobre o mercado interno da energia. Uma vez que os resultados de um procedimento de 
comitologia podem ter amplas consequências e que estas orientações cruciais afectam o 
conteúdo das disposições relativas à separação que os operadores das redes de transporte 
devem respeitar, o procedimento de comitologia deve ser rejeitado por princípio.

Alteração 185
Romano Maria La Russa

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Directiva 2003/55/CE
Artigo 5-A – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode adoptar orientações 
para a cooperação de solidariedade 
regional. Essas medidas, que têm por 
objectivo alterar elementos não essenciais 
da presente directiva, complementando-a, 

Suprimido
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devem ser adoptadas em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo referido no n.º 3 do 
artigo 30.º.

Or. en

Alteração 186
Toine Manders

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Directiva 2003/55/CE
Artigo 5-A – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode adoptar orientações 
para a cooperação de solidariedade 
regional. Essas medidas, que têm por 
objectivo alterar elementos não essenciais 
da presente directiva, complementando-a, 
devem ser adoptadas em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo referido no n.º 3 do 
artigo 30.º.

4. A Comissão deve adoptar orientações 
para a cooperação de solidariedade 
regional um ano após a entrada em vigor 
da presente directiva. Essas medidas, que 
têm por objectivo alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, 
complementando-a, devem ser adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 30.º.

Or. en

Alteração 187
Christian Ehler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Directiva 2003/55/CE
Artigo 5-A – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode adoptar orientações 
para a cooperação de solidariedade 
regional. Essas medidas, que têm por 
objectivo alterar elementos não essenciais 
da presente directiva, complementando-a, 

4. A Comissão pode modificar orientações 
para a cooperação de solidariedade 
regional. Essas medidas, que têm por 
objectivo alterar elementos não essenciais 
da presente directiva, complementando-a, 
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devem ser adoptadas em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo referido no n.º 3 do 
artigo 30.º.

devem ser modificadas em conformidade 
com o procedimento de regulamentação
com controlo referido no n.º 3 do 
artigo 30.º.

Or. de

Justificação

Pretende-se garantir que as orientações sejam adoptadas no quadro do processo ordinário 
pelo Parlamento e pelo Conselho. A transferência de poderes para a Comissão deve 
permanecer confinada a eventuais modificações.

Alteração 188
Dorette Corbey, Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Directiva 2003/55/CE
Artigo 5-A – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode adoptar orientações 
para a cooperação de solidariedade 
regional. Essas medidas, que têm por 
objectivo alterar elementos não essenciais 
da presente directiva, complementando-a, 
devem ser adoptadas em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo referido no n.º 3 do 
artigo 30.º.

4. A Comissão pode adoptar orientações 
para a cooperação de solidariedade 
regional, desde que respeite a soberania 
nacional sobre os recursos naturais. Essas 
medidas, que têm por objectivo alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, complementando-a, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 30.º.

Or. nl

Justificação

A solidariedade é importante, mas cada país deve poder manter o controlo dos seus recursos 
naturais.
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Alteração 189
Eugenijus Maldeikis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Directiva 2003/55/CE
Artigo 5-A – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode adoptar orientações 
para a cooperação de solidariedade 
regional. Essas medidas, que têm por 
objectivo alterar elementos não essenciais 
da presente directiva, complementando-a, 
devem ser adoptadas em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo referido no n.º 3 do 
artigo 30.º.

4. A Comissão pode adoptar orientações 
para a cooperação de solidariedade 
regional e europeia. Essas medidas, que 
têm por objectivo alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, 
complementando-a, devem ser adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 30.º.

Or. lt

Alteração 190
Herbert Reul, Nikolaos Vakalis, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, 
Ján Hudacký, Dominique Vlasto, Werner Langen, Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Directiva 2003/55/CE
Artigo 5-B

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros cooperarão entre si 
para efeitos da integração dos seus 
mercados nacionais, pelo menos a nível 
regional. Promoverão, nomeadamente, a 
cooperação dos operadores de rede a nível 
regional e fomentarão a coerência dos seus 
quadros jurídicos e regulamentares. A zona 
geográfica coberta por cada estrutura de 
cooperação regional corresponderá à 
definição das zonas geográficas pela 
Comissão, em conformidade com o n.º 3 
do artigo 2.º-H do Regulamento (CE) 
n.º 1775/2005.

1. Os Estados-Membros cooperarão entre 
si para efeitos da integração dos seus 
mercados nacionais, pelo menos a nível 
regional. Promoverão, nomeadamente, a 
cooperação dos operadores de rede a nível 
regional e fomentarão a coerência dos seus 
quadros jurídicos e regulamentares.
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2. Quando a cooperação a nível regional 
entre vários Estados-Membros se deparar 
com problemas significativos, a Comissão, 
no seguimento de um pedido conjunto 
desses Estados-Membros e de comum 
acordo com eles, pode nomear um 
coordenador regional. 
3. O coordenador regional deve promover 
a cooperação a nível regional entre as 
entidades reguladoras nacionais e 
quaisquer outras autoridades públicas 
competentes, operadores de redes, bolsas 
de gás, utilizadores da rede e 
intervenientes no mercado. Compete ao 
coordenador regional, nomeadamente:
a) promover novos investimentos eficazes 
em interligações. Para o efeito, assiste os 
operadores das redes de transporte 
aquando da elaboração dos respectivos 
planos de interligação regional e 
contribui para a coordenação das decisões 
de investimento e, se necessário, do 
processo de avaliação e atribuição das 
capacidades;
b) promover a utilização eficaz e segura 
das redes. Para o efeito, contribui para a 
coordenação entre os operadores das 
redes de transporte, as entidades 
reguladoras nacionais e outras 
autoridades nacionais competentes 
aquando da elaboração de mecanismos 
conjuntos de atribuição e salvaguarda;
c) apresentar à Comissão e aos Estados-
Membros em causa um relatório anual 
sobre os progressos realizados na região e 
sobre os obstáculos e as dificuldades que 
se opõem à realização de progressos.

Or. en

Justificação

Os coordenadores regionais podem desempenhar um papel importante para facilitar o 
diálogo entre os Estados-Membros, nomeadamente a respeito dos investimentos 
transfronteiriços.
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Alteração 191
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Directiva 2003/55/CE
Artigo 5-B

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros cooperarão entre si 
para efeitos da integração dos seus 
mercados nacionais, pelo menos a nível 
regional. Promoverão, nomeadamente, a 
cooperação dos operadores de rede a nível 
regional e fomentarão a coerência dos 
seus quadros jurídicos e regulamentares. A 
zona geográfica coberta por cada 
estrutura de cooperação regional 
corresponderá à definição das zonas 
geográficas pela Comissão, em 
conformidade com o n.º 3 do artigo 2.º-H 
do Regulamento (CE) n.º 1775/2005.

As autoridades competentes e as entidades 
reguladoras nacionais dos Estados-
Membros cooperarão entre si para efeitos 
da integração dos seus mercados nacionais, 
pelo menos a nível regional. Promoverão, 
nomeadamente, a cooperação dos 
operadores de rede a nível regional, tendo 
em vista a criação de um mercado 
europeu competitivo, e facilitarão a 
harmonização dos seus quadros jurídicos e 
regulamentares.

Or. en

Justificação

A fim de garantir que a cooperação regional conduza a um mercado compatível e 
verdadeiramente pan-europeu, é igualmente necessária uma cooperação inter-regional entre 
os reguladores, os operadores das redes de transporte e a Agência de Cooperação dos 
Reguladores da Energia. Esta última deve ser autorizada a formular recomendações que 
visem facilitar a integração do mercado.

Alteração 192
Hannes Swoboda

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Directiva 2003/55/CE
Artigo 5-B
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros cooperarão entre si 
para efeitos da integração dos seus 
mercados nacionais, pelo menos a nível 
regional. Promoverão, nomeadamente, a 
cooperação dos operadores de rede a nível 
regional e fomentarão a coerência dos 
seus quadros jurídicos e regulamentares. A 
zona geográfica coberta por cada estrutura 
de cooperação regional corresponderá à 
definição das zonas geográficas pela 
Comissão, em conformidade com o n.º 3 
do artigo 2.º-H do Regulamento (CE) 
n.º 1775/2005.

Os Estados-Membros e as suas entidades 
reguladoras nacionais cooperarão entre si 
para efeitos da integração dos seus 
mercados nacionais, pelo menos a nível 
regional. Promoverão, nomeadamente, a 
cooperação dos operadores de rede a nível 
regional, tendo em vista a realização de 
um mercado europeu competitivo, e 
facilitarão a harmonização dos seus 
quadros jurídicos e regulamentares. A zona 
geográfica coberta por cada estrutura de 
cooperação regional corresponderá à 
definição das zonas geográficas pela 
Comissão, em conformidade com o n.º 3 
do artigo 2.º-H do Regulamento (CE) 
n.º 1775/2005.

Or. en

Justificação

A cooperação regional poderá reforçar a integração do mercado e criar um mercado 
europeu competitivo. A fim de garantir que a cooperação regional conduza a um mercado 
compatível e verdadeiramente pan-europeu, é igualmente necessária uma cooperação 
inter-regional entre os reguladores, os operadores das redes de transporte e a Agência de 
Cooperação dos Reguladores da Energia. As medidas a favor dos mercados regionais não 
devem tornar-se exclusivas e o quadro regulamentar desses mercados deve ser claro.

Alteração 193
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Directiva 2003/55/CE
Artigo 5-B

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros cooperarão entre si 
para efeitos da integração dos seus 
mercados nacionais, pelo menos a nível 
regional. Promoverão, nomeadamente, a 
cooperação dos operadores de rede a nível 

Os Estados-Membros e as suas entidades 
reguladoras nacionais cooperarão entre si 
para efeitos da integração dos seus 
mercados nacionais, pelo menos a nível 
regional. Promoverão, nomeadamente, a 
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regional e fomentarão a coerência dos 
seus quadros jurídicos e regulamentares. A 
zona geográfica coberta por cada estrutura 
de cooperação regional corresponderá à 
definição das zonas geográficas pela 
Comissão, em conformidade com o n.º 3 
do artigo 2.º-H do Regulamento (CE) 
n.º 1775/2005.

cooperação dos operadores de rede a nível 
regional, tendo em vista a realização de 
um mercado europeu competitivo, e 
facilitarão a harmonização dos seus 
quadros jurídicos e regulamentares. A zona 
geográfica coberta por cada estrutura de 
cooperação regional corresponderá à 
definição das zonas geográficas pela 
Comissão, em conformidade com o n.º 3 
do artigo 2.º-H do Regulamento (CE) 
n.º 1775/2005.

Or. en

Justificação

A cooperação regional poderá reforçar a integração do mercado e criar um mercado 
europeu competitivo. A fim de garantir que a cooperação regional conduza a um mercado 
compatível e verdadeiramente pan-europeu, é igualmente necessária uma cooperação 
inter-regional entre os reguladores, os operadores das redes de transporte e a Agência de 
Cooperação dos Reguladores da Energia. Esta última deve ser autorizada a formular 
recomendações que visem facilitar a integração do mercado. As medidas a favor dos 
mercados regionais não devem tornar-se exclusivas e o quadro regulamentar desses 
mercados deve ser claro.

Alteração 194
Eugenijus Maldeikis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Directiva 2003/55/CE
Artigo 5-B

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros cooperarão entre si 
para efeitos da integração dos seus 
mercados nacionais, pelo menos a nível 
regional. Promoverão, nomeadamente, a 
cooperação dos operadores de rede a nível 
regional e fomentarão a coerência dos 
seus quadros jurídicos e regulamentares. A 
zona geográfica coberta por cada estrutura 
de cooperação regional corresponderá à 
definição das zonas geográficas pela 

Os Estados-Membros e as entidades 
reguladoras cooperarão entre si para 
efeitos da integração dos seus mercados 
nacionais, pelo menos a nível regional. 
Garantirão, nomeadamente, a cooperação 
dos operadores de rede a nível regional e 
facilitarão a harmonização dos seus 
quadros jurídicos e regulamentares. A zona 
geográfica coberta por cada estrutura de 
cooperação regional corresponderá à 
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Comissão, em conformidade com o n.º 3 
do artigo 2.º-H do Regulamento (CE) 
n.º 1775/2005.

definição das zonas geográficas pela 
Comissão, em conformidade com o n.º 3 
do artigo 2.º-H do Regulamento (CE) 
n.º 1775/2005.

Or. lt

Alteração 195
Toine Manders

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Directiva 2003/55/CE
Artigo 5-B

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros cooperarão entre si 
para efeitos da integração dos seus 
mercados nacionais, pelo menos a nível 
regional. Promoverão, nomeadamente, a 
cooperação dos operadores de rede a nível 
regional e fomentarão a coerência dos seus 
quadros jurídicos e regulamentares. A zona 
geográfica coberta por cada estrutura de 
cooperação regional corresponderá à 
definição das zonas geográficas pela 
Comissão, em conformidade com o n.º 3 
do artigo 2.º-H do Regulamento (CE) 
n.º 1775/2005.”

Os Estados-Membros cooperarão entre si 
para efeitos da integração dos seus 
mercados nacionais, pelo menos a nível 
regional. Promoverão, nomeadamente, a 
cooperação dos operadores de rede a nível 
regional e assegurarão a coerência dos 
seus quadros jurídicos e regulamentares. 
Além disso, os Estados-Membros 
assegurarão um nível mínimo de 
interligações entre Estados-Membros 
limítrofes. A zona geográfica coberta por 
cada estrutura de cooperação regional 
corresponderá à definição das zonas 
geográficas pela Comissão, em 
conformidade com o n.º 3 do artigo 2.º-H 
do Regulamento (CE) n.º 1775/2005.”

Or. en

Justificação

Para criar um mercado do gás verdadeiramente interno, é necessário um número suficiente 
de interligações entre os Estados-Membros. Um maior número de interligações contribuirá 
também para reforçar a segurança do aprovisionamento. 
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Alteração 196
Anne Laperrouze

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

Texto proposto pela Comissão Alteração

1-A. Quando a cooperação a nível 
regional entre vários Estados-Membros se 
deparar com problemas significativos, a 
Comissão, no seguimento de um pedido 
conjunto desses Estados-Membros e de 
comum acordo com eles, pode nomear um 
coordenador regional. O coordenador 
regional deve promover a cooperação a 
nível regional entre as entidades 
reguladoras e quaisquer outras 
autoridades públicas competentes, 
operadores de redes, bolsas de energia, 
utilizadores da rede e intervenientes no 
mercado. Compete ao coordenador 
regional, nomeadamente:
a) promover novos investimentos eficazes 
em interligações. Para o efeito, assiste os 
operadores das redes de transporte 
aquando da elaboração dos respectivos 
planos de interligação regional e 
contribui para a coordenação das decisões 
de investimento e, se necessário, do 
processo de avaliação e atribuição das 
capacidades; 
b) promover a utilização eficaz e segura 
das redes. Para o efeito, contribui para a 
coordenação entre os operadores das 
redes de transporte, as entidades 
reguladoras nacionais e outras 
autoridades nacionais competentes 
aquando da elaboração de mecanismos 
conjuntos de atribuição e salvaguarda;
c) apresentar à Comissão e aos Estados-
Membros em causa um relatório anual 
sobre os progressos realizados na região e 
sobre os obstáculos e as dificuldades que 
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se opõem à realização de progressos.

Or. en

Justificação

A instituição de um coordenador regional permitirá promover a cooperação regional.

Alteração 197
Giles Chichester

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

Texto da Comissão Alteração

"1-A. A Agência deve cooperar com as 
entidades reguladoras nacionais e com os 
operadores das redes de transporte 
separados, em conformidade com o 
capítulo III, a fim de garantir a 
convergência dos quadros regulamentares 
das regiões, tendo em vista a criação de 
um mercado interno competitivo. Sempre 
que a Agência considere que são 
necessárias regras vinculativas para essa 
cooperação, formulará recomendações 
adequadas. Nos mercados regionais, a 
Agência constitui a entidade reguladora 
competente.”

Or. en

Alteração 198
Anne Laperrouze

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

(3-A) É inserido o seguinte artigo:
“Artigo 6.º-A
Empresas verticalmente integradas
A fim de assegurar a independência dos 
operadores da rede de transporte, os 
Estados-Membros assegurarão que, a 
partir de [data de transposição mais um 
ano] as empresas verticalmente 
integradas tenham de cumprir ou as 
disposições dos artigos 7.º, n.º 1, alíneas 
a) a d) e 9.º, ou as disposições do artigo 
9.º-B.” 

Or. en

Justificação

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

Alteração 199
Nikolaos Vakalis, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, Ján Hudacký, 
Dominique Vlasto, Werner Langen, Herbert Reul, Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2003/55/CE
Artigo 7 – n.º -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

"-1. A fim de assegurar a independência 
dos operadores da rede de transporte, os 
Estados-Membros assegurarão que, a 
partir de [data de transposição mais um 
ano] as empresas verticalmente 
integradas tenham de cumprir as 
disposições do artigo 7.º, n.º 1, alíneas a) 
a d), ou do artigo 9.º, ou do artigo 9.º-B.” 

Or. en
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Justificação

Esta alteração introduz a separação efectiva e eficaz como alternativa à separação da 
propriedade e dos operadores de rede independentes, e assegura a separação efectiva dos 
operadores das redes de transporte sem infracção da propriedade e sem causar a venda do 
sistema de transporte ou da produção de energia.

Alteração 200
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2003/55/CE
Artigo 7 – n.º -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

"-1. A fim de assegurar a independência 
dos operadores da rede de transporte, os 
Estados-Membros assegurarão que, a 
partir de [data de transposição mais um 
ano] as empresas verticalmente 
integradas tenham de cumprir ou as 
disposições dos artigos 7.º, n.º 1, alíneas 
a) a d) e 9.º, ou as disposições do artigo 
9.º-B.” 

Or. en

Justificação

Esta alteração introduz a separação legal efectiva e eficaz como alternativa à separação da 
propriedade e aos operadores de rede independentes, e assegura a separação efectiva dos 
operadores das redes de transporte sem infracção da propriedade e sem causar a venda do 
sistema de transporte ou da produção de energia.

Alteração 201
Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2003/55/CE
Artigo 7 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

“d-A) que a mesma pessoa ou pessoas não 
sejam autorizadas a exercer controlo 
sobre uma rede de transporte mediante 
um contrato de gestão ou exercer 
influência através de qualquer outra 
forma que não seja a propriedade, nem 
directa ou indirectamente exercer 
controlo, deter interesses ou exercer 
direitos sobre uma empresa que exerça 
qualquer das actividades de produção ou 
fornecimento;

Or. en

Justificação

Esta alteração tem por objectivo reforçar as disposições relativas à separação da 
propriedade.

Alteração 202
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2003/55/CE
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros podem permitir 
derrogações ao disposto nas alíneas b) e 
c) do n.º 1 até [data de transposição mais 
dois anos], sob condição de os operadores 
de redes de transporte não fazerem parte 
de empresas verticalmente integradas.

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta disposição não é pertinente num sistema que preveja a separação plena da propriedade.
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Alteração 203
Dorette Corbey

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2003/55/CE
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros podem permitir 
derrogações ao disposto nas alíneas b) e 
c) do n.º 1 até [data de transposição mais 
dois anos], sob condição de os operadores 
de redes de transporte não fazerem parte 
de empresas verticalmente integradas.

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta disposição não é pertinente num sistema que preveja a separação plena da propriedade.

Alteração 204
Giles Chichester

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2003/55/CE
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros podem permitir 
derrogações ao disposto nas alíneas b) e 
c) do n.º 1 até [data de transposição mais 
dois anos], sob condição de os operadores 
de redes de transporte não fazerem parte 
de empresas verticalmente integradas.

Suprimido

Or. en
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Justificação

Esta disposição não é pertinente num sistema que preveja a separação plena da propriedade.

Alteração 205
Dorette Corbey

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2003/55/CE
Artigo 7 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A obrigação estabelecida na alínea a) do 
n.º 1 será considerada cumprida no caso de 
diversas empresas proprietárias de redes de 
transporte terem criado uma empresa 
comum que aja em diversos Estados-
Membros como operador dessas redes de 
transporte. Nenhuma outra empresa pode 
fazer parte da empresa comum, a menos 
que tenha sido aprovada nos termos do 
artigo 9.º-A como operador de rede 
independente.

5. A obrigação estabelecida na alínea a) do 
n.º 1 será considerada cumprida no caso de 
diversas empresas proprietárias de redes de 
transporte terem criado uma empresa 
comum que aja em diversos Estados-
Membros como operador dessas redes de 
transporte. Nenhuma outra empresa pode 
fazer parte da empresa comum, a menos 
que cumpra plenamente o disposto no 
presente artigo.

Or. en

Justificação

As empresas que não estejam completamente separadas não devem ser autorizadas a actuar 
como operador da rede de transporte.

Alteração 206
Giles Chichester

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2003/55/CE
Artigo 7 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A obrigação estabelecida na alínea a) do 5. A obrigação estabelecida na alínea a) do 
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n.º 1 será considerada cumprida no caso de 
diversas empresas proprietárias de redes de 
transporte terem criado uma empresa 
comum que aja em diversos Estados-
Membros como operador dessas redes de 
transporte. Nenhuma outra empresa pode 
fazer parte da empresa comum, a menos 
que tenha sido aprovada nos termos do 
artigo 9.º-A como operador de rede 
independente.

n.º 1 será considerada cumprida no caso de 
diversas empresas proprietárias de redes de 
transporte terem criado uma empresa 
comum que aja em diversos Estados-
Membros como operador dessas redes de 
transporte. Nenhuma outra empresa pode 
fazer parte da empresa comum, a menos 
que cumpra plenamente o disposto no 
presente artigo.

Or. en

Justificação

As empresas que não estejam completamente separadas não devem ser autorizadas a actuar 
como operador da rede de transporte.

Alteração 207
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2003/55/CE
Artigo 7 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A obrigação estabelecida na alínea a) do 
n.º 1 será considerada cumprida no caso de 
diversas empresas proprietárias de redes de 
transporte terem criado uma empresa 
comum que aja em diversos Estados-
Membros como operador dessas redes de 
transporte. Nenhuma outra empresa pode 
fazer parte da empresa comum, a menos 
que tenha sido aprovada nos termos do 
artigo 9.º-A como operador de rede 
independente.

5. A obrigação estabelecida na alínea a) do 
n.º 1 será considerada cumprida no caso de 
diversas empresas proprietárias de redes de 
transporte terem criado uma empresa 
comum que aja em diversos Estados-
Membros como operador dessas redes de 
transporte. Nenhuma outra empresa pode 
fazer parte da empresa comum, a menos 
que cumpra plenamente o disposto no 
presente artigo.

Or. en

Justificação

As empresas que não estejam completamente separadas não devem ser autorizadas a actuar 
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como operador da rede de transporte.

Alteração 208
Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2003/55/CE
Artigo 7 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros assegurarão que as 
informações comercialmente sensíveis 
referidas no n.º 1 do artigo 10.º, na posse 
de um operador de rede de transporte que 
fazia parte de uma empresa verticalmente 
integrada e do seu pessoal, não sejam 
transferidas para empresas que exerçam 
uma das actividades de produção ou 
fornecimento.

6. Os Estados-Membros assegurarão que:

a) as informações comercialmente 
sensíveis referidas no n.º 1 do artigo 10.º, 
na posse de um operador de rede de 
transporte que fazia parte de uma empresa 
verticalmente integrada e do seu pessoal, 
não sejam transferidas para empresas que 
exerçam uma das actividades de produção 
ou fornecimento;
b) os operadores das redes de transporte 
implementem um programa de 
conformidade que enuncie as medidas 
adoptadas para garantir a exclusão de 
comportamentos discriminatórios e o 
cumprimento das obrigações de 
transparência. O programa deve definir 
igualmente as obrigações específicas dos 
empregados do operador da rede de 
transporte com vista à consecução deste 
objectivo. A observância destas obrigações 
é controlada de forma independente pelo 
responsável pela conformidade. A 
entidade reguladora nacional deve poder 
impor sanções se o programa de 
conformidade não for devidamente 
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aplicado pelo operador da rede de 
transporte.
c) os operadores de redes de transporte 
nomeiem uma pessoa ou um organismo 
para o desempenho da função de 
responsável pela conformidade 
encarregado de:
i) controlar a aplicação do programa de 
conformidade;
ii) redigir um relatório anual sobre a 
conformidade e apresentá-lo à entidade 
reguladora;
iii) formular recomendações sobre o 
programa de conformidade e a sua 
aplicação.
d) a independência do responsável pela 
conformidade seja garantida, 
nomeadamente pelos termos do seu 
contrato, e que o responsável pela 
conformidade tenha acesso a todos os 
livros, arquivos e instalações do operador 
da rede de transporte, bem como a todas 
as informações necessárias para o 
cumprimento das obrigações que lhe 
incumbem.”

Or. en

Justificação

Esta alteração tem por objectivo reforçar as disposições relativas à separação da 
propriedade.

Alteração 209
Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2003/55/CE
Artigo 7 – n.º 6-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

"6-A. Os Estados-Membros assegurarão 
que o operador da rede de transporte e os 
seus accionistas se abstenham de 
desenvolver actividades que 
comprometam a sua capacidade 
financeira para cumprir as obrigações 
que lhes incumbem, apesar de uma 
exploração da rede eficaz (controlo 
financeiro)."

Or. en

Justificação

Esta alteração tem por objectivo reforçar as disposições relativas à separação da 
propriedade.

Alteração 210
Eugenijus Maldeikis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2003/55/CE
Artigo 7 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

"6-A. A separação das empresas 
verticalmente integradas não deve causar 
um aumento das tarifas do gás para os 
consumidores ou outras consequências 
sociais negativas.”

Or. xm
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Alteração 211
Alyn Smith

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2003/55/CE
Artigo 7 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

"6-A. O disposto no presente artigo 
aplica-se igualmente a todos os 
proprietários e operadores de redes de 
transporte independentemente do seu país 
de origem.”

Or. en

Justificação

Todos os operadores de redes de transporte que exercem a sua actividade na UE devem agir 
em conformidade com as mesmas normas de conduta.

Alteração 212
Toine Manders

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2003/55/CE
Artigo 7 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

"6-A. O disposto no presente artigo 
aplica-se igualmente a todos os 
proprietários e operadores de redes de 
transporte independentemente do seu país 
de origem.”

Or. en
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Alteração 213
Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2003/55/CE
Artigo 7 – n.º 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

“6-B. A Comissão pode adoptar 
directrizes tendentes a assegurar o 
cumprimento integral e efectivo do 
disposto no n.º 6, alínea b) e c), do 
presente artigo por parte do operador da 
rede de transporte. Esta medida, que tem 
por objectivo alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, 
complementando-a, deve ser adoptada em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 30.º.

Or. en

Justificação

A Comissão deve ter a possibilidade de adoptar orientações tendentes a assegurar o 
cumprimento das obrigações estabelecidas no n.º 6 (novo) do artigo 7.º.

Alteração 214
Eugenijus Maldeikis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2003/55/CE
Artigo 7 – n.º 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

“6-B. Os Estados-Membros devem 
supervisionar o processo de separação das 
empresas verticalmente integradas e 
apresentar um relatório da situação à 
Comissão.”
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Or. lt

Alteração 215
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2003/55/CE
Artigo 7.º-A

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A Suprimido
Controlo sobre os proprietários das redes 
de transporte e os operadores das redes de 
transporte
1. Sem prejuízo das obrigações 
internacionais da Comunidade, as redes 
de transporte e os operadores das redes de 
transporte não serão sujeitos a controlo 
por pessoas de países terceiros.
2. Os acordos celebrados com um ou 
vários países terceiros nos quais a 
Comunidade seja parte podem permitir 
derrogações ao disposto no n.º 1.

Or. en

Justificação

Em relação à separação da propriedade e ao modelo de operadores de rede independentes, 
são necessários mecanismos que impeçam o investimento por parte de empresas integradas 
de países terceiros, para que também as empresas de países terceiros fiquem sujeitas à 
separação da propriedade e ao modelo de operadores de rede independentes. Uma vez que a 
separação da propriedade e o modelo de operadores de rede independentes devem deixar de 
ser as únicas opções, tais mecanismos tornam-se desnecessários.
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Alteração 216
Toine Manders

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2003/55/CE
Artigo 7.º-A

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A Suprimido
Controlo sobre os proprietários das redes 
de transporte e os operadores das redes de 
transporte
1. Sem prejuízo das obrigações 
internacionais da Comunidade, as redes 
de transporte e os operadores das redes de 
transporte não serão sujeitos a controlo 
por pessoas de países terceiros.
2. Os acordos celebrados com um ou 
vários países terceiros nos quais a 
Comunidade seja parte podem permitir 
derrogações ao disposto no n.º 1.

Or. en

Justificação

Qualquer proposta que coíba o investimento por parte de países terceiros resultará na 
redução da diversidade do investimento que, por seu turno, poderá conduzir à falta de 
investimento, ao abrandamento do ritmo a que se pode atingir um mercado aberto 
operacional e à redução da diversidade do sistema e da flexibilidade.

Alteração 217
Alyn Smith
Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2003/55/CE
Artigo 7-A

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A Suprimido
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Controlo sobre os proprietários das redes 
de transporte e os operadores das redes de 
transporte
1. Sem prejuízo das obrigações 
internacionais da Comunidade, as redes 
de transporte e os operadores das redes de 
transporte não serão sujeitos a controlo 
por pessoas de países terceiros.
2. Os acordos celebrados com um ou 
vários países terceiros nos quais a 
Comunidade seja parte podem permitir 
derrogações ao disposto no n.º 1.

Or. en

Justificação

Substituído pelo novo n.º 7 do artigo 7.º. Qualquer proposta que exclua o investimento de 
países terceiros resultará numa redução da diversidade do investimento, que pode conduzir à 
sua ausência, a um atraso na concretização de um funcionamento aberto do mercado e a uma 
diminuição na diversidade e na flexibilidade do sistema.

Alteração 218
Erika Mann

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2003/55/CE
Artigo 7-A

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A Suprimido
Controlo sobre os proprietários das redes 
de transporte e os operadores das redes de 
transporte
1. Sem prejuízo das obrigações 
internacionais da Comunidade, as redes 
de transporte e os operadores das redes de 
transporte não serão sujeitos a controlo 
por pessoas de países terceiros.
2. Os acordos celebrados com um ou 
vários países terceiros nos quais a 
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Comunidade seja parte podem permitir 
derrogações ao disposto no n.º 1.

Or. en

Justificação

Tendo em conta a queda na produção de gás na União Europeia e o investimento urgente na 
respectiva infra-estrutura, os investidores de países terceiros não deveriam ser impedidos de 
investir na infra-estrutura europeia.

Alteração 219
Constanze Angela Krehl

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2003/55/CE
Artigo 7-A

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A Suprimido
Controlo sobre os proprietários das redes 
de transporte e os operadores das redes de 
transporte
1. Sem prejuízo das obrigações 
internacionais da Comunidade, as redes 
de transporte e os operadores das redes de 
transporte não serão sujeitos a controlo 
por pessoas de países terceiros.
2. Os acordos celebrados com um ou 
vários países terceiros nos quais a 
Comunidade seja parte podem permitir 
derrogações ao disposto no n.º 1.

Or. de

Justificação

Tendo em conta a queda na produção de gás na União Europeia e o investimento urgente na 
respectiva infra-estrutura, os investidores de países terceiros não deveriam ser impedidos de 
investir na infra-estrutura europeia. Se grande parte dos produtores forem excluídos do 
investimento em infra-estrutura de gás da Europa, tal excluiria desde logo qualquer 
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compromisso dos produtores – evidenciado por tais investimentos – na segurança europeia 
do abastecimento. Estas propostas comprometem igualmente as parcerias de longa data com 
os países produtores.

Alteração 220
Herbert Reul
Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2003/55/CE
Artigo 7-A

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A Suprimido
Controlo sobre os proprietários das redes 
de transporte e os operadores das redes de 
transporte
1. Sem prejuízo das obrigações 
internacionais da Comunidade, as redes 
de transporte e os operadores das redes de 
transporte não serão sujeitos a controlo 
por pessoas de países terceiros.
2. Os acordos celebrados com um ou 
vários países terceiros nos quais a 
Comunidade seja parte podem permitir 
derrogações ao disposto no n.º 1.

Or. de

Justificação

Tendo em conta a queda na produção de gás na União Europeia e o investimento urgente na 
respectiva infra-estrutura, os investidores de países terceiros não deveriam ser impedidos de 
investir na infra-estrutura europeia. Se grande parte dos produtores forem excluídos do 
investimento em infra-estrutura de gás da Europa, tal excluiria desde logo qualquer 
compromisso dos produtores – evidenciado por tais investimentos – na segurança europeia 
do abastecimento. Estas propostas comprometem igualmente as parcerias de longa data com 
os países produtores.
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Alteração 221
Eluned Morgan, Claude Turmes

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2003/55/CE
Artigo 7-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo das obrigações 
internacionais da Comunidade, as redes de 
transporte e os operadores das redes de 
transporte não serão sujeitos a controlo por 
pessoas de países terceiros.

1. Sem prejuízo das obrigações 
internacionais da Comunidade, as redes de 
transporte e os operadores das redes de 
transporte, operadores de rede de 
armazenamento ou redes de 
armazenamento, plataformas (“hubs”) ou 
operadores de plataformas não serão 
sujeitos a controlo por pessoas de países 
terceiros.

Or. en

Justificação

 Armazéns e plataformas são elementos tão vitais das infra-estruturas de gás tal como os 
sistemas de transporte, e, por conseguinte, a disposição dos países terceiros deveria ser 
alargada para cobrir estas instalações.

Alteração 222
Gabriele Albertini

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2003/55/CE
Artigo 7-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os acordos celebrados com um ou vários 
países terceiros nos quais a Comunidade 
seja parte podem permitir derrogações ao 
disposto no n.º 1.

2. Os acordos destinados ao 
estabelecimento de um quadro comum de 
investimentos no sector da energia e à 
abertura do mercado da energia de um 
país terceiro também às empresas 
estabelecidas na União celebrados com 
um ou vários países terceiros nos quais a 
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Comunidade seja parte podem permitir 
derrogações ao disposto no n.º 1. 

Or. en

Justificação

A noção de acordo entre a Comunidade e países terceiros deve ser esclarecida, para que se 
refira inequivocamente a um acordo específico sobre questões de energia, prevendo o quadro 
legal quer nos mercados europeus quer externos, reciprocidade e uma disciplina 
generalizada para garantia do investimento.

Alteração 223
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2003/55/CE
Artigo 7-A – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. 2. Os acordos celebrados com um ou 
vários países terceiros nos quais a 
Comunidade seja parte podem permitir 
derrogações ao disposto no n.º 1.

2. Os acordos destinados ao 
estabelecimento de um quadro comum de 
investimentos no sector da energia e à 
abertura do mercado da energia de um 
país terceiro também às empresas 
estabelecidas na União celebrados com 
um ou vários países terceiros nos quais a 
Comunidade seja parte podem permitir 
derrogações ao disposto no n.º 1. 

Or. en

Justificação

A noção de acordo entre a Comunidade e países terceiros deve ser esclarecida, para que se 
refira inequivocamente a um acordo específico sobre questões de energia, prevendo o quadro 
legal quer nos mercados europeus quer externo e reciprocidade. Assim, ao permitir às 
empresas de países terceiros o acesso ao mercado europeu, há que conceder o mesmo direito 
de acesso a empresas europeias dispostas a entrar no mercado destes países terceiros.
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Alteração 224
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2003/55/CE
Artigo 7-B

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-B

Designação e certificação dos operadores 
das redes de transporte

Suprimido

1. As empresas proprietárias de redes de 
transporte e certificadas pelas entidades 
reguladoras nacionais como cumprindo o 
disposto no n.º 1 do artigo 7.º e no artigo 
7.º-A, segundo o procedimento de 
certificação infra, serão aprovadas e 
designadas pelos Estados-Membros como 
operadores de redes de transporte. A 
designação de operadores de redes de 
transporte será notificada à Comissão 
Europeia e publicada no Jornal Oficial da 
União Europeia.
2. Sem prejuízo das obrigações 
internacionais da Comunidade, a 
certificação será recusada se for pedida 
por um proprietário ou operador de rede 
de transporte sujeito ao controlo de uma 
pessoa ou pessoas de países terceiros, em 
conformidade com o artigo 7.º-A, a menos 
que esse proprietário ou operador de rede 
de transporte demonstre a impossibilidade 
de a entidade em causa ser directa ou 
indirectamente influenciada, em violação 
do n.º 1 do artigo 7.º, por qualquer 
operador com actividade na produção ou 
fornecimento de gás ou electricidade ou 
por um país terceiro. 
3. Os operadores das redes de transporte 
notificarão à entidade reguladora 
quaisquer transacções previstas que 
possam exigir a reapreciação da sua 
conformidade com o disposto no n.º 1 do 
artigo 7.º e no artigo 7.º-A.
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4. As entidades reguladoras fiscalizarão o 
cumprimento contínuo do disposto no n.º 
1 do artigo 7.º e no artigo 7.º-A por parte 
dos operadores das redes de transporte. 
Darão início a um procedimento de 
certificação para assegurar tal 
cumprimento:
(a) mediante notificação por parte do 
operador de rede de transporte, nos 
termos do n.º 3; 

(b) por sua própria iniciativa, se tiverem 
conhecimento de que uma mudança 
prevista nos direitos ou na influência 
sobre os proprietários ou os operadores 
das redes de transporte pode levar à 
infracção do disposto no n.º 1 do artigo 7.º 
ou no artigo 7.º-A ou tiverem razões para 
crer que tal infracção ocorreu; ou
(c) mediante pedido fundamentado da 
Comissão.
5. As entidades reguladoras adoptarão 
uma decisão sobre a certificação de um 
operador de rede de transporte no prazo 
de quatro meses a contar da data da 
notificação pelo operador ou da data do 
pedido da Comissão. Terminado este 
prazo, a certificação será considerada 
concedida. A decisão, expressa ou tácita, 
da entidade reguladora só entrará em 
vigor depois de concluído o procedimento 
estabelecido nos n.ºs 6 a 9 e se a Comissão
não levantar objecções.
6. A decisão, expressa ou tácita, sobre a 
certificação de um operador de rede de 
transporte será imediatamente notificada 
à Comissão pela entidade reguladora, 
juntamente com toda a informação 
relevante a ela associada. 
7. A Comissão procederá à análise da 
notificação logo após a sua recepção. No 
prazo de dois meses após a recepção de 
uma notificação, a Comissão pode decidir 
dar início a um processo se constatar que 
a decisão da entidade reguladora levanta 
dúvidas sérias quanto à sua 
compatibilidade com o disposto no n.º 1 
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do artigo 7.º, no artigo 7.º-A ou no n.º 2 
do artigo 7.º-B. Em tal caso, convidará a 
entidade reguladora e o operador em 
causa a apresentarem as suas 
observações. Se a Comissão pretender 
obter informações complementares, o 
prazo de dois meses pode ser prorrogado 
por mais dois meses, a contar da recepção 
da informação completa.
8. Se decidir dar início ao processo, a 
Comissão, num prazo não superior a 
quatro meses a contar da data dessa 
decisão, emitirá uma decisão final:
(a) de não levantar objecções contra a 
decisão da entidade reguladora;
ou
(b) de exigir que a entidade reguladora 
em causa altere ou retire a sua decisão 
caso a Comissão considere que não foi 
cumprido o disposto no n.º 1 do artigo 7.º, 
no artigo 7.º-A ou no n.º 2 do artigo 7.º-B. 
9. Considera-se que a Comissão não 
levanta objecções contra a decisão da 
entidade reguladora se não decidir dar 
início ao processo ou não tomar nenhuma 
decisão final nos prazos estabelecidos, 
respectivamente, nos n.os 7 e 8.
10. A entidade reguladora cumprirá a 
decisão da Comissão de alterar ou retirar 
a decisão de certificação no prazo de 
quatro semanas e informará a Comissão 
em conformidade.
11. As entidades reguladoras e a 
Comissão podem pedir aos operadores de 
redes de transporte e às empresas que 
exercem actividades de produção ou de 
fornecimento qualquer informação com 
relevância para o cumprimento das suas 
funções ao abrigo do presente artigo.
12. As entidades reguladoras e a 
Comissão devem preservar a 
confidencialidade das informações 
comercialmente sensíveis.
13. A Comissão adoptará orientações 
circunstanciadas para o procedimento 
com vista à aplicação dos n.os 6 a 9. Essas 
orientações, que têm por objectivo alterar 
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elementos não essenciais da presente 
directiva, complementando-a, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 30.º.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão relativa a um processo de certificação tendente a estabelecer um 
procedimento de certificação para os operadores de redes de transporte e os operadores 
independentes na sequência da separação da propriedade é demasiado onerosa e 
excessivamente burocrática. É igualmente possível assegurar a devida aplicação das regras 
de separação através de um controlo e uma supervisão permanentes dos operadores de redes 
de transporte pelas entidades reguladoras.

Alteração 225
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2003/55/CE
Artigo 7-B – n.º 13

Texto da Comissão Alteração

13. A Comissão adoptará orientações 
circunstanciadas para o procedimento 
com vista à aplicação dos n.ºs 6 a 9. Essas 
orientações, que têm por objectivo alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, complementando-a, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 30.º

Suprimido

Or. en

Justificação

A decisão da Comissão não deve ser adoptada de acordo com o procedimento de 
comitologia, mas sim no âmbito do processo de co-decisão.
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Alteração 226
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2003/55/CE
Artigo 7-B – n.º13

Texto da Comissão Alteração

13. A Comissão adoptará orientações 
circunstanciadas para o procedimento 
com vista à aplicação dos n.os 6 a 9. Essas 
orientações, que têm por objectivo alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, complementando-a, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 30.º

Suprimido

Or. de

Justificação

As disposições sobre a nomeação e certificação de operadores de rede de transporte já estão 
suficientemente cobertas na directiva. Consequentemente, não é necessário autorizar a 
Comissão a adoptar orientações.

Alteração 227
Christian Ehler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2003/55/CE
Artigo 7-B – n.º 13

Texto da Comissão Alteração

13. A Comissão adoptará orientações 
circunstanciadas para o procedimento com 
vista à aplicação dos n.os 6 a 9. Essas 
orientações, que têm por objectivo alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, complementando-a, devem ser 

13. A Comissão modificar orientações 
circunstanciadas para o procedimento com 
vista à aplicação dos n.ºs 6 a 9. Essas 
orientações, que têm por objectivo alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, complementando-a, devem ser 
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adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 30.º

modificadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 30.º

Or. de

Justificação

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

Alteração 228
Pia Elda Locatelli

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2003/55/CE
Artigo 7-B – n.º 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

"13-A. Os procedimentos definidos no 
presente artigo, com particular referência 
às limitações estabelecidas no n.º 2, não 
se aplicam aos gasodutos a montante 
destinados apenas à ligação directa de 
redes de países de origem de 
aprovisionamento de gás a um ponto de 
chegada no território da Comunidade, e 
às suas melhorias."

Or. en

Justificação

Os gasodutos a montante que desembocam directamente no território da Comunidade não 
estão sujeitos ao procedimento de certificação. O desenvolvimento de importantes projectos 
de produção e transportes de gás é, de um modo geral, realizado por consórcios 
internacionais nos quais participam empresas produtoras de países terceiros.
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Alteração 229
Hannes Swoboda

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2003/55/CE
Artigo 7-B – n.º 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

"13-A. Os procedimentos definidos no 
presente artigo, com particular referência 
às limitações estabelecidas no n.º 2, não 
se aplicam aos gasodutos a montante 
destinados apenas à ligação directa de 
redes de países de origem de 
aprovisionamento de gás a um ponto de 
chegada no território da Comunidade, e 
às suas melhorias."

Or. en

Justificação

Os gasodutos a montante que desembocam directamente no território da Comunidade não 
estão sujeitos ao procedimento de certificação. O desenvolvimento de importantes projectos 
de produção e transportes de gás é, de um modo geral, realizado por consórcios 
internacionais nos quais participam empresas produtoras de países terceiros.

Alteração 230
Gabriele Albertini

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2003/55/CE
Artigo 7-B – n.º 13 -A (novo)

Texto da Comissão Alteração

"13-A. Os procedimentos definidos no 
presente artigo, com particular referência 
às limitações estabelecidas no n.º 2, não 
se aplicam aos gasodutos a montante 
destinados apenas à ligação directa de 
redes de países de origem de 
aprovisionamento de gás a um ponto de 
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chegada no território da Comunidade, e 
às suas melhorias."

Or. en

Justificação

O desenvolvimento de projectos de transporte de gás é, de um modo geral, realizado por 
consórcios internacionais nos quais participam empresas produtoras de países terceiros. A 
aplicação da disposição de certificação a gasodutos que desembocam directamente no 
território da Comunidade impediria os investimentos na importação de gás. A certificação só 
deveria ser solicitada à infra-estrutura interna de transporte de gás, para evitar o risco de 
que o seu controlo por empresas verticalmente integradas de países terceiros impeça o 
correcto desenvolvimento do mercado.

Alteração 231
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2003/55/CE
Artigo 7-B – n.º 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

"13-A. Os procedimentos definidos no 
presente artigo, com particular referência 
às limitações estabelecidas no n.º 2, não 
se aplicam aos gasodutos a montante 
destinados apenas à ligação directa de 
redes de países de origem de 
aprovisionamento de gás a um ponto de 
chegada no território da Comunidade, e 
às suas melhorias."

Or. en

Justificação

Os gasodutos a montante que desembocam directamente no território da Comunidade não 
estão sujeitos ao procedimento de certificação. O desenvolvimento de importantes projectos 
de produção e transportes de gás é, de um modo geral, realizado por consórcios 
internacionais nos quais participam empresas produtoras de países estrangeiros. Na maioria 
dos casos, algumas empresas que participam nestes projectos são controladas ou têm 
participação de países terceiros.
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Alteração 232
Teresa Riera Madurell

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2003/55/CE
Artigo 7-C

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-C Suprimido
Designação dos operadores de rede de 
armazenamento e GNL
Os Estados-Membros devem designar ou 
exigir que as empresas de gás natural 
proprietárias de instalações de 
armazenamento ou de GNL designem, por 
um período a determinar pelos Estados-
Membros em função de considerações de 
eficiência e equilíbrio económico, um ou 
mais operadores das redes.”

Or. en

Alteração 233
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6
Directiva 2003/55/CE
Artigo 8 –n.º 1 – alínea (a)

Texto da Comissão Alteração

a) Explorar, manter e desenvolver, em 
condições economicamente viáveis, 
instalações de transporte, de 
armazenamento e/ou de GNL seguras, 
fiáveis e eficientes, no devido respeito pelo 
ambiente, e promover a eficiência 
energética e a investigação e inovação, 
nomeadamente no que respeita a 
assegurar a penetração das energias 
renováveis e a divulgação das tecnologias 

a) Explorar, manter e desenvolver, em 
condições economicamente viáveis, 
instalações de transporte, de 
armazenamento e/ou de GNL seguras, 
fiáveis e eficientes, no devido respeito pelo 
ambiente.
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com baixa dependência do carbono.”.

Or. de

Justificação

A tarefa dos operadores do sistema de rede, armazenamento e/ou transporte de GNL consiste 
em garantir uma infra-estrutura segura, fiável e eficiente. Outros objectivos além destas 
tarefas não podem ser garantido por operadores, mas são da responsabilidade dos Estados-
Membros em causa ou de outros participantes do mercado.

Alteração 234
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6
Directiva 2003/55/CE
Artigo 8 – n.º 1 – alínea (a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Explorar, manter e desenvolver, em 
condições economicamente viáveis, 
instalações de transporte, de 
armazenamento e/ou de GNL seguras, 
fiáveis e eficientes, no devido respeito pelo 
ambiente, e promover a eficiência 
energética e a investigação e inovação, 
nomeadamente no que respeita a 
assegurar a penetração das energias 
renováveis e a divulgação das tecnologias 
com baixa dependência do carbono.”.

(a) Explorar, manter e desenvolver, em 
condições economicamente viáveis, 
instalações de transporte, de 
armazenamento e/ou de GNL seguras, 
fiáveis e eficientes, no devido respeito pelo 
ambiente, e promover a eficiência 
energética e a integração proactiva de 
energias renováveis de grande escala, a 
geração descentralizada de energia e 
investigação e a investigação e inovação 
para realizar estes objectivos.

Or. en

Justificação

Cumpre igualmente aos operadores de sistema integrar de forma proactiva as energias 
renováveis.
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Alteração 235
Britta Thomsen

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6-A (novo)
Directiva 2003/55/CE
Artigo 8 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

 (6-A) No n.° 1 do artigo 8.º, é aditada a 
seguinte alínea:
"d-A) Cobrar as receitas associadas ao 
congestionamento e os pagamentos 
efectuados a título do mecanismo de 
compensação entre operadores de redes 
de transporte em conformidade com o 
disposto no artigo 3.° do Regulamento 
(CE) n.° 1228/2003, conceder e gerir o 
acesso de terceiros e fundamentar a 
recusa desse acesso, cuja monitorização 
incumbe às entidades reguladoras 
nacionais; no desempenho das suas 
funções ao abrigo do presente artigo, o 
operador da rede de transporte deve 
considerar sobretudo os interesses da 
região em que opera."

Or. en

Justificação

Esta disposição descreve algumas das actividades que devem ser exercidas pelos operadores 
das redes de transporte, mas devemos também garantir que as razões da recusa do acesso 
sejam alvo de um procedimento transparente.

Alteração 236
Hannes Swoboda

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6-B (novo)
Directiva 2003/55/EC
Artigo 8 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

(6-B) O nº 3 do artigo 8º passa a ter a 
seguinte redacção:

"3. Os Estados-Membros, através das 
entidades reguladoras nacionais, podem 
exigir que os operadores da rede de 
transporte satisfaçam normas mínimas 
no que respeita à manutenção e 
desenvolvimento da rede de transporte, 
incluindo a capacidade de interligação. 
Deveriam ser conferidos poderes mais 
vastos às autoridades reguladoras 
nacionais para garantir a defesa do 
consumidor na União."

Or. en

Justificação

Aquando da tomada de decisões em matéria de manutenção, a protecção dos consumidores 
deve constituir uma prioridade a fim de garantir que o consumidor final não seja 
prejudicado. Actualmente, o mandato de uma grande parte das entidades reguladoras 
nacionais não lhes permite atender aos interesses do consumidor europeu e, por essa razão, 
as decisões são tomadas unicamente em função do consumidor nacional. É necessário alterar 
esta situação, tendo em vista a criação de um verdadeiro mercado europeu da energia.

Alteração 237
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6-B (novo)
Directiva 2003/55/CE
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(6-B) O nº 3 do artigo 8º passa a ter a 
seguinte redacção:
"3. Os Estados-Membros, através das 
entidades reguladoras nacionais, podem 
exigir que os operadores da rede de 
transporte satisfaçam normas mínimas 
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no que respeita à manutenção e 
desenvolvimento da rede de transporte, 
incluindo a capacidade de interligação.
As entidades reguladoras nacionais 
deveriam dispor de poderes mais amplos, 
a fim de assegurar a protecção dos 
consumidores na União.”

Or. en

(Aditamento de algumas clarificações ao número 3 ao artigo 8.° da Directiva 2003/55/CE)

Justificação

Aquando da tomada de decisões em matéria de manutenção, a protecção dos consumidores 
finais deve constituir uma prioridade, a fim de garantir que o consumidor final não seja 
prejudicado. Actualmente, o mandato de uma grande parte das entidades reguladoras não 
lhes permite atender aos interesses do consumidor europeu e, por essa razão, as decisões são 
tomadas unicamente em função do consumidor nacional. É necessário alterar esta situação, 
tendo em vista a criação de um verdadeiro mercado europeu da energia.

Alteração 238
Nikolaos Vakalis, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, Ján Hudacký, 
Dominique Vlasto, Werner Langen, Herbert Reul, Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6-C (novo)
Directiva 2003/55/CE
Artigo 8 – n.º s 4-A a 4-H (novos)

Texto da Comissão Alteração

(6-C) No artigo 8º, são aditados os 
seguintes números:
“4-A Pelo menos de dois em dois anos, os 
operadores das redes de transporte 
elaborarão um plano decenal de 
desenvolvimento da rede. Deverão definir 
medidas eficazes para garantir a 
adequação da rede e a segurança do 
aprovisionamento.
4-B. O plano decenal de desenvolvimento 
da rede deverá, nomeadamente:
a) indicar aos intervenientes no mercado 



AM\717987PT.doc 49/126 PE404.543v03-00

PT

as principais infra-estruturas de 
transporte a construir nos próximos dez 
anos;
b) incluir todos os investimentos já 
acordados e indicar os novos 
investimentos que deverão ser objecto de 
uma decisão de execução nos próximos 
três anos.
4-C. A fim de elaborar este plano decenal 
de desenvolvimento da rede, cada 
operador da rede de transporte deverá 
formular uma hipótese sobre a evolução 
da produção, do consumo e das trocas 
com outros países, e ter em conta os 
planos de investimento já existentes a 
nível regional e europeu. O operador da 
rede de transporte apresentará o projecto 
de plano à entidade competente nacional 
em tempo útil.
4-D. A entidade nacional competente 
consultará todos os utilizadores da rede 
pertinentes, com base nesse projecto, de 
forma aberta e transparente, e poderá 
publicar o resultado da consulta, em 
particular no que se refere às eventuais 
necessidades de investimento. 
4-E. A autoridade nacional competente 
analisará se o plano decenal de 
desenvolvimento da rede cobre todos os 
investimentos identificados na consulta. A 
autoridade nacional competente pode 
requerer ao operador da rede de 
transporte que altere este plano.
4-F. O órgão nacional competente 
referido nos n.°s 4-C, 4-D e 4-E pode ser a 
entidade reguladora nacional, qualquer 
outra autoridade pública nacional 
competente ou um mandatário designado 
pelos operadores das redes de transporte 
para assegurar o desenvolvimento da 
rede. Neste último caso, os operadores das 
redes de transporte devem submeter à 
aprovação da autoridade nacional 
competente o projecto de estatuto, a lista 
dos seus membros e o seu regulamento 
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interno.
4-G. Se o operador da rede de transporte 
se eximir a efectuar um dos investimentos 
enumerados no plano decenal de
desenvolvimento da rede que devem ser 
realizados nos próximos três anos, os 
Estados-Membros providenciarão para 
que a entidade reguladora nacional ou 
qualquer outra autoridade pública 
nacional competente disponha das 
competências necessárias para tomar uma 
das medidas seguintes:
(a) exigir ao operador de rede de 
transporte que cumpra, por todos os meios 
legais, as suas obrigações em matéria de 
investimentos servindo-se das suas 
capacidades financeiras, ou
b) convidar investidores independentes a 
apresentar uma proposta para a 
realização de um investimento necessário 
numa rede de transporte, podendo obrigar 
o operador da rede de transporte a:
- aceitar o financiamento por terceiros,
- proceder à aquisição de novos activos ou 
aceitar a aquisição por terceiros desses 
activos, e
- explorar os novos activos em causa.
Os regimes de financiamento pertinentes 
serão submetidos à aprovação da entidade 
reguladora nacional ou de qualquer outra 
autoridade nacional competente. Em 
ambos os casos, o regulamento tarifário 
permitirá a cobrança de receitas que 
cubram os custos destes investimentos.

4-H. A autoridade nacional competente 
controlará e avaliará a execução do plano 
de investimentos.

Or. en
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Justificação

A proposta de alteração do artigo 8º garante, em particular, que os necessários investimentos 
na rede sejam realizados, mesmo contra a vontade do operador de rede de transporte, e que 
não sejam recusadas ligações à rede. Se o operador da rede de transporte rejeitar a 
implementação de um investimento específico, estão previstas duas medidas: a autoridade 
pública competente requer que o operador da rede de transporte invista ou lance um 
processo de concurso.

Alteração 239
Toine Manders, Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6-C (novo)
Directiva 2003/55/CE
Artigo 8 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-C) No artigo 8º, é aditado o seguinte 
número:

“4-A No exercício das suas missões, os 
operadores das redes de transporte têm 
em conta os códigos técnicos e de 
mercado adoptados pele rede europeia de 
operadores de redes de transporte de gás.”

Or. en

Justificação

Afigura-se importante que os códigos adoptados pela rede europeia de operadores de redes 
de transporte sejam aplicados por todos os operadores de redes de transporte. Ao articular 
os códigos com as missões dos operadores da rede de transportes, tal como definido na 
Directiva sobre o gás, o estatuto legal dos códigos é reforçado de forma considerável, 
perdendo a sua natureza completamente voluntária.
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Alteração 240
Herbert Reul, Nikolaos Vakalis, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, 
Ján Hudacký, Dominique Vlasto, Werner Langen, Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6-D (novo)
Directiva 2003/55/CE
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-D) É inserido o seguinte artigo:
“Artigo 8.º-A
Separação efectiva e eficaz das redes de 
transporte
I. Activos, equipamento, pessoal e 
identidade
1. Os operadores das redes de transporte 
disporão de todos os recursos humanos, 
materiais e financeiros da empresa 
verticalmente integrada necessários à 
actividade regular de transporte de gás, 
em particular:
i) os operadores das redes de transporte 
disporão dos activos necessários para 
assegurar a actividade regular de 
transporte de gás; 
ii) os operadores das redes de transporte 
empregarão o pessoal necessário para 
assegurar a actividade regular de 
transporte de gás;
iii) a cessão de pessoal e a prestação de 
serviços de e para qualquer ramo de 
produção ou de fornecimento da empresa 
verticalmente integrada limitam-se às 
situações em que não haja risco de 
discriminação e estão sujeitas à 
aprovação das entidades reguladoras 
nacionais, a fim de evitar problemas de 
concorrência e conflitos de interesses;
iv) os recursos destinados a financiar 
futuros projectos de investimento devem 
ser disponibilizados em tempo útil.
2. As actividades consideradas necessárias 
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para a actividade regular de transporte de 
gás referida no n.º 1 incluirão, no 
mínimo:
- a representação do operador da rede de 
transporte, bem como contactos com 
terceiros e entidades reguladoras 
nacionais,
- a concessão e a gestão do acesso de 
terceiros à rede,
- a cobrança das taxas de acesso, das 
receitas associadas ao congestionamento 
e dos pagamentos efectuados a título do 
mecanismo de compensação entre 
operadores de redes de transporte em 
conformidade com o artigo 3.º do 
Regulamento (CE) n.º 1228/2003,
- a exploração, a manutenção e o 
desenvolvimento da rede de transporte,
– o planeamento do investimento, de 
molde a assegurar a capacidade a longo 
prazo da rede para dar resposta a uma 
procura razoável e garantir a segurança 
do aprovisionamento,
- serviços jurídicos,
- serviços de contabilidade e de 
tecnologias de informação.
3. Os operadores das redes de transporte 
terão a forma jurídica de uma sociedade 
por acções.
4. Os operadores das redes de transporte 
terão a sua própria identidade social, 
totalmente diferente da identidade da 
empresa verticalmente integrada, com 
imagem de marca, actividades de 
comunicação e instalações distintas.
5. As contas dos operadores das redes de 
transporte devem ser verificadas por um 
revisor de contas distinto do que verifica 
as contas da empresa verticalmente 
integrada e de todas as respectivas 
empresas afiliadas.
II. Independência dos gestores, do 
director-geral e do órgão de direcção do 
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operador de rede de transporte
6. As decisões relativas à nomeação e à 
cessação antecipada do cargo de 
director-geral ou de membro do órgão de 
direcção do operador da rede de 
transporte, bem como à celebração do 
respectivo contrato de trabalho e à sua 
rescisão, serão notificadas à entidade 
reguladora nacional ou a qualquer outra 
autoridade nacional competente. Estas 
decisões e acordos só poderão produzir 
efeitos se, no prazo de três semanas após a 
notificação, a entidade reguladora ou 
qualquer outra autoridade nacional 
competente não tiver exercido o seu 
direito de veto. O veto poderá ser expresso 
se a nomeação e a celebração do contrato 
em causa suscitarem sérias dúvidas 
quanto à independência profissional do 
director-geral ou do membro do órgão de 
direcção designado; em caso de cessação 
antecipada do cargo e do respectivo 
contrato, pode ser exercido o direito de 
veto apenas no caso de existirem sérias 
dúvidas quanto à razão e à justificação 
dessa medida.
7. A gestão do operador de rede de 
transporte terá o direito de interpor 
recurso perante a entidade reguladora 
nacional ou qualquer outra autoridade 
nacional competente, ou perante um 
tribunal, em caso de cessação antecipada 
do seu cargo.
8. Após a cessação do cargo junto do 
operador da rede de transporte, o 
director-geral e os membros do órgão de 
direcção não poderão exercer funções em 
qualquer ramo de produção ou de 
fornecimento da empresa verticalmente 
integrada durante um período não 
inferior a três anos.
9. O director-geral e os membros do órgão 
de direcção não poderão deter interesses 
ou receber qualquer compensação de 
outra sociedade da empresa verticalmente 
integrada que não o operador da rede de 
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transporte. A remuneração do 
director-geral e dos membros do órgão de 
direcção não estará subordinada às 
actividades da empresa verticalmente 
integrada que não sejam as do operador 
da rede de transporte.
10. O director-geral ou os membros do 
órgão de direcção do operador da rede de 
transporte não assumirão qualquer 
responsabilidade, directa ou indirecta, 
pela exploração diária de outro ramo da 
empresa verticalmente integrada.
11. Sem prejuízo do atrás disposto, o 
operador da rede de transporte disporá de 
poder de decisão efectivo e independente 
da empresa de gás integrada no que 
respeita aos activos necessários para 
explorar, manter ou desenvolver a rede. 
Esta disposição não impede que exista um 
mecanismo de coordenação adequado 
para assegurar a protecção dos direitos de 
supervisão económica e de gestão da 
empresa-mãe no que respeita à 
rentabilidade dos activos de uma sua filial 
regulados indirectamente, nos termos do 
artigo 24.º-C. Esta disposição deve 
permitir, em particular, que a empresa-
mãe aprove o plano financeiro anual, ou 
instrumento equivalente, do operador da 
rede de armazenamento e estabeleça 
limites globais para os níveis de 
endividamento da sua filial. Esta 
disposição não deve permitir que a 
empresa-mãe dê instruções relativamente 
à exploração diária, nem relativamente às 
decisões específicas sobre a construção ou 
o melhoramento das instalações de 
transporte que não excedam os termos do 
plano financeiro aprovado ou 
instrumento equivalente.
III. Conselho de fiscalização ou direcção
12. Os presidentes do órgão de direcção 
ou do conselho de fiscalização do 
operador da rede de transporte não 
poderão exercer funções em qualquer 
ramo de produção ou de fornecimento da 
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empresa verticalmente integrada.
13. Os conselhos de fiscalização e de 
direcção do operador da rede de 
transporte também incluirão membros 
independentes, nomeados para um 
mandato de cinco anos, no mínimo. A 
nomeação dos membros do conselho de 
fiscalização ou da direcção será 
notificada à entidade reguladora ou a 
qualquer outra autoridade nacional 
competente e produzirá efeitos 
vinculativos nas condições descritas no n.º 
6.
14. Para efeitos do disposto no n.º 13, um 
membro do conselho de fiscalização ou da 
direcção de um operador da rede de 
transporte será considerado independente 
se não tiver quaisquer relações comerciais 
ou outras com a empresa verticalmente 
integrada, com os accionistas que detêm o 
controlo ou com os órgãos de direcção de 
qualquer um deles que possam originar 
um conflito de interesses, em particular:
a) se não tiver sido empregado de 
qualquer ramo de produção ou de 
fornecimento da empresa verticalmente 
integrada nos cinco anos que precederam 
a sua nomeação como membro conselho 
de fiscalização ou da direcção;
b) se não detém interesses na empresa 
verticalmente integrada nem recebe 
qualquer compensação da mesma ou de 
uma empresa afiliada, com excepção do 
operador da rede de transporte;
c) se não tiver quaisquer relações 
comerciais significativas com qualquer 
ramo de fornecimento de energia da 
empresa verticalmente integrada durante 
a sua designação para membro do 
conselho de fiscalização ou da direcção;
d) se não for membro do órgão de 
direcção de uma sociedade em que a 
empresa verticalmente integrada nomeia 
membros do conselho de fiscalização ou 
da direcção.
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IV. Responsável pela conformidade
15. Os Estados-Membros assegurarão a 
elaboração e a implementação, por parte 
dos operadores das redes de transporte, de 
um programa de conformidade que 
enuncie as medidas adoptadas para 
garantir a exclusão de comportamentos 
discriminatórios. Este programa deve 
definir igualmente as obrigações 
específicas dos empregados do operador 
de rede de transporte com vista à 
consecução deste objectivo. O programa 
será submetido à aprovação da entidade 
reguladora nacional ou de qualquer outra 
autoridade nacional competente. A 
observância do programa será controlada 
de forma independente pelo responsável 
pela conformidade. A entidade reguladora 
nacional poderá impor sanções se o 
programa de conformidade não for 
devidamente aplicado pelo operador da 
rede de transporte.
16. O director-geral ou o órgão de 
direcção do operador da rede de 
transporte nomearão uma pessoa ou um 
organismo para o desempenho da função 
de responsável pela conformidade 
encarregado de:
i) controlar a aplicação do programa de 
conformidade;
ii) elaborar um relatório anual que 
enuncie as medidas adoptadas para 
garantir a aplicação do programa de 
conformidade e apresentar este relatório à 
entidade reguladora nacional;
iii) formular recomendações sobre o 
programa de conformidade e a sua 
aplicação.
17. A independência do responsável pela 
conformidade será garantida, 
nomeadamente, pelos termos do seu 
contrato.
18. O responsável pela conformidade 
poderá ser ouvido regularmente pelo 
conselho de fiscalização ou pela direcção 
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do operador da rede de transporte e da 
empresa verticalmente integrada e pelas 
entidades reguladoras nacionais. 
19. O responsável pela conformidade 
assiste a todas as reuniões do Conselho de 
Administração ou de Supervisão do 
operador da rede de transporte em que 
sejam abordadas as seguintes questões:
i) condições de acesso e ligação à rede, 
incluindo a cobrança das taxas de acesso, 
das receitas associadas ao 
congestionamento e dos pagamentos 
efectuados a título do mecanismo de 
compensação entre operadores de redes 
de transporte em conformidade com o 
artigo 3.° do Regulamento (CE) n.° 
1228/2003;
ii) acções empreendidas para a 
exploração, a manutenção e o 
desenvolvimento da rede de transporte 
incluindo os investimentos de interligação 
e de ligação;
iii) compras de produtos energéticos para 
compensar as perdas de energia.
20. Nestas reuniões, o responsável pela 
conformidade evitará que as informações 
relativas às actividades de produção ou 
fornecimento que possam ser 
comercialmente vantajosas sejam 
comunicadas de forma discriminatória ao 
conselho de fiscalização ou à direcção.
21. O responsável pela conformidade terá
acesso a todos os livros, registos e 
instalações do operador da rede de 
transporte, bem como a todas as 
informações necessárias para o correcto 
desempenho das funções.
O responsável pela conformidade só 
poderá ser nomeado ou destituído pelo 
director-geral ou pelo órgão de direcção 
após aprovação prévia da entidade 
reguladora nacional.”

Or. en
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Justificação

Esta alteração visa assegurar uma separação efectiva sem violar a propriedade. Através da 
introdução destas alterações, será garantida a independência estrutural e financeira do 
operador da rede de transporte relativamente à produção de empresas verticalmente 
integradas. A imparcialidade do operador da rede de transporte será controlada pela 
entidade reguladora nacional, pelo responsável pela conformidade e pelo revisor de contas. 
Como segundo pilar desta opção, são introduzidas sanções eficazes para as entidades 
reguladoras que garantem que o operador da rede de transporte não esteja em posição que 
lhe permita impedir investimentos na rede.

Alteração 241
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/55/CE
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

“Artigo 9.º Suprimido
Operadores de rede independentes
1. Se, à data de entrada em vigor da 
presente directiva, a rede de transporte 
pertencer a uma empresa verticalmente 
integrada, os Estados-Membros poderão 
permitir derrogações ao disposto no n.º 1 
do artigo 7.º, sob condição de ser 
designado pelo Estado-Membro um 
operador de rede independente, mediante 
proposta do proprietário da rede, e de tal 
designação ser sujeita a validação pela 
Comissão. A empresa verticalmente 
integrada proprietária de uma rede de 
transporte não será, em caso algum, 
impedida de tomar medidas com vista a 
cumprir o disposto no n.º 1 do artigo 7.º.
2. O Estado-Membro só poderá aprovar e 
designar um operador de rede 
independente se:
O candidato a operador tiver demonstrado 
que cumpre os requisitos do n.º 1, alíneas 
b) a d), do artigo 7.º;
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O candidato a operador tiver demonstrado 
que dispõe dos meios financeiros e dos 
recursos técnicos e humanos necessários 
para desempenhar as funções decorrentes 
do disposto no artigo 8.º;
O candidato a operador se tiver 
comprometido a cumprir um plano 
decenal de desenvolvimento da rede, 
proposto pela entidade reguladora;
O proprietário da rede de transporte tiver 
demonstrado a sua capacidade para 
cumprir as obrigações que lhe incumbem 
por força do disposto no n.º 6. Para o 
efeito, fornecerá todas as disposições 
contratuais projectadas com a empresa 
candidata ou com qualquer outra 
entidade pertinente;
O candidato a operador tiver demonstrado 
a sua capacidade para cumprir as 
obrigações que lhe incumbem por força 
do Regulamento (CE) n.º 1775/2005 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 
de Setembro de 2005, relativo às 
condições de acesso às redes de transporte 
de gás natural, incluindo a cooperação 
entre operadores de redes de transporte 
aos níveis europeu e regional.
3. As empresas certificadas pela entidade 
reguladora como cumprindo o disposto no 
artigo 7.º-A e no n.º 2 do artigo 9.º serão 
aprovadas e designadas pelos Estados-
Membros como operadores de rede 
independentes. Aplicar-se-á o 
procedimento de certificação que é 
objecto do artigo 7.º-B.
4. Se tiver tomado uma decisão em 
conformidade com o procedimento que é 
objecto do artigo 7.º-B e constatar que a 
entidade reguladora não cumpriu a sua 
decisão no prazo de dois meses, a 
Comissão, no prazo de seis meses, 
mediante proposta da Agência e após ter 
ouvido os pareceres do proprietário e do 
operador da rede de transporte, designará 
um operador independente, por um 
período de 5 anos. Em qualquer 
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momento, o proprietário da rede de 
transporte pode propor à entidade 
reguladora a designação de um novo 
operador independente, nos termos do 
procedimento referido no n.º 1 do artigo 
9.º.
5. Cada operador independente será 
responsável pela concessão e gestão do 
acesso de terceiros, incluindo a cobrança 
das taxas de acesso e das receitas 
associadas ao congestionamento, pela 
exploração, manutenção e 
desenvolvimento da rede de transporte e 
por assegurar a capacidade desta para, 
mediante o planeamento do investimento, 
satisfazer uma procura razoável, a longo 
prazo. No desenvolvimento da rede, o 
operador independente será responsável 
pelo planeamento (incluindo o 
procedimento de autorização), pela 
construção e pela adjudicação da nova 
infra-estrutura. Para o efeito, agirá como 
operador de rede de transporte em 
conformidade com o presente capítulo. Os 
proprietários das redes de transporte não 
podem ser responsáveis pela concessão e 
gestão do acesso de terceiros nem pelo 
planeamento do investimento.
6. Após a designação de um operador 
independente, o proprietário da rede de 
transporte deve:
a) Prestar a cooperação e o apoio 
necessários para o operador independente 
cumprir as suas funções, incluindo, em 
especial, toda a informação pertinente;
b) Financiar os investimentos decididos 
pelo operador independente e aprovados 
pela entidade reguladora ou aceitar o seu 
financiamento por qualquer parte 
interessada, incluindo o operador 
independente. Os pertinentes regimes de 
financiamento serão sujeitos à aprovação 
da entidade reguladora. Antes dessa 
aprovação, a entidade reguladora deve 
consultar o proprietário dos activos, 
juntamente com outras partes 
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interessadas;
c) Prever cobertura de responsabilidade 
em relação aos activos da rede de que é 
proprietário e que são geridos pelo 
operador independente, com exclusão da 
parte de responsabilidade referente às 
funções do operador independente;
d) Prestar garantias para facilitar o 
financiamento de eventuais ampliações da 
rede, com excepção dos investimentos em 
que, nos termos da alínea b), tenha dado o 
seu acordo ao financiamento por 
qualquer parte interessada, incluindo o 
operador independente.
7. Em estreita colaboração com a entidade 
reguladora, a autoridade nacional 
competente para a concorrência terá 
todos os poderes pertinentes para 
fiscalizar eficazmente o cumprimento, por 
parte do proprietário da rede de 
transporte, das obrigações que lhe 
incumbem por força do n.º 6.

Or. en

Justificação

O modelo do operador de rede independente implica burocracia e um controlo regulamentar 
oneroso e, por conseguinte, não constitui uma alternativa viável à separação completa da 
propriedade.

Alteração 242
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/55/CE
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º Suprimido
Operadores de rede independentes
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1. Se, à data de entrada em vigor da 
presente directiva, a rede de transporte 
pertencer a uma empresa verticalmente 
integrada, os Estados-Membros poderão 
permitir derrogações ao disposto no n.º 1 
do artigo 7.º, sob condição de ser 
designado pelo Estado-Membro um 
operador de rede independente, mediante 
proposta do proprietário da rede, e de tal 
designação ser sujeita a validação pela 
Comissão. A empresa verticalmente 
integrada proprietária de uma rede de 
transporte não será, em caso algum, 
impedida de tomar medidas com vista a 
cumprir o disposto no n.º 1 do artigo 7.º.
2. O Estado-Membro só poderá aprovar e 
designar um operador de rede 
independente se:
O candidato a operador tiver demonstrado 
que cumpre os requisitos do n.º 1, alíneas 
b) a d), do artigo 7.º;
O candidato a operador tiver demonstrado 
que dispõe dos meios financeiros e dos 
recursos técnicos e humanos necessários 
para desempenhar as funções decorrentes 
do disposto no artigo 8.º;
O candidato a operador se tiver 
comprometido a cumprir um plano 
decenal de desenvolvimento da rede, 
proposto pela entidade reguladora;
O proprietário da rede de transporte tiver 
demonstrado a sua capacidade para 
cumprir as obrigações que lhe incumbem 
por força do disposto no n.º 6. Para o 
efeito, fornecerá todas as disposições 
contratuais projectadas com a empresa 
candidata ou com qualquer outra 
entidade pertinente;
O candidato a operador tiver demonstrado 
a sua capacidade para cumprir as 
obrigações que lhe incumbem por força 
do Regulamento (CE) n.º 1775/2005 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 
de Setembro de 2005, relativo às 
condições de acesso às redes de transporte 
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de gás natural, incluindo a cooperação 
entre operadores de redes de transporte 
aos níveis europeu e regional.

3. As empresas certificadas pela entidade 
reguladora como cumprindo o disposto no 
artigo 7.º-A e no n.º 2 do artigo 9.º serão 
aprovadas e designadas pelos Estados-
Membros como operadores de rede 
independentes. Aplicar-se-á o 
procedimento de certificação que é 
objecto do artigo 7.º-B.

4. Se tiver tomado uma decisão em 
conformidade com o procedimento que é 
objecto do artigo 7.º-B e constatar que a 
entidade reguladora não cumpriu a sua 
decisão no prazo de dois meses, a 
Comissão, no prazo de seis meses, 
mediante proposta da Agência e após ter 
ouvido os pareceres do proprietário e do 
operador da rede de transporte, designará 
um operador independente, por um 
período de 5 anos. Em qualquer 
momento, o proprietário da rede de 
transporte pode propor à entidade 
reguladora a designação de um novo 
operador independente, nos termos do 
procedimento referido no n.º 1 do artigo 
9.º.
5. Cada operador independente será 
responsável pela concessão e gestão do 
acesso de terceiros, incluindo a cobrança 
das taxas de acesso e das receitas 
associadas ao congestionamento, pela 
exploração, manutenção e 
desenvolvimento da rede de transporte e 
por assegurar a capacidade desta para, 
mediante o planeamento do investimento, 
satisfazer uma procura razoável, a longo 
prazo. No desenvolvimento da rede, o 
operador independente será responsável 
pelo planeamento (incluindo o 
procedimento de autorização), pela 
construção e pela adjudicação da nova 
infra-estrutura. Para o efeito, agirá como 
operador de rede de transporte em 
conformidade com o presente capítulo. Os 
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proprietários das redes de transporte não 
podem ser responsáveis pela concessão e 
gestão do acesso de terceiros nem pelo 
planeamento do investimento.
6. Após a designação de um operador 
independente, o proprietário da rede de 
transporte deve:
a)Prestar a cooperação e o apoio 
necessários para o operador independente 
cumprir as suas funções, incluindo, em 
especial, toda a informação pertinente;
f) Financiar os investimentos decididos 
pelo operador independente e aprovados 
pela entidade reguladora ou aceitar o seu 
financiamento por qualquer parte 
interessada, incluindo o operador 
independente. Os pertinentes regimes de 
financiamento serão sujeitos à aprovação 
da entidade reguladora. Antes dessa 
aprovação, a entidade reguladora deve 
consultar o proprietário dos activos, 
juntamente com outras partes 
interessadas;
c) Prever cobertura de responsabilidade 
em relação aos activos da rede de que é 
proprietário e que são geridos pelo 
operador independente, com exclusão da 
parte de responsabilidade referente às 
funções do operador independente;
d) Prestar garantias para facilitar o 
financiamento de eventuais ampliações da 
rede, com excepção dos investimentos em 
que, nos termos da alínea b), tenha dado o 
seu acordo ao financiamento por 
qualquer parte interessada, incluindo o 
operador independente.
7. Em estreita colaboração com a entidade 
reguladora, a autoridade nacional 
competente para a concorrência terá 
todos os poderes pertinentes para 
fiscalizar eficazmente o cumprimento, por 
parte do proprietário da rede de 
transporte, das obrigações que lhe 
incumbem por força do n.º 6.
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Or. en

Justificação

A separação da propriedade das redes de transporte nacionais é a única forma possível de 
garantir a independência dos administradores dessas redes e reforçar a transparência. Além 
disso, permitirá que os administradores das redes de transporte nacionais se tornem 
facilitadores do mercado mais eficazes. Num sistema de operadores de rede independentes, a 
propriedade das redes de transporte nacionais e a actividade comercial permanecem nas 
mesmas mãos. Embora as actividades de transporte a nível nacional estejam rigorosamente 
regulamentadas, tal implica a existência de grande número de regras.

Alteração 243
Giles Chichester

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/55/CE
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º Suprimido
Operadores de rede independentes
1. Se, à data de entrada em vigor da 
presente directiva, a rede de transporte 
pertencer a uma empresa verticalmente 
integrada, os Estados-Membros poderão 
permitir derrogações ao disposto no n.º 1 
do artigo 7.º, sob condição de ser 
designado pelo Estado-Membro um 
operador de rede independente, mediante 
proposta do proprietário da rede, e de tal 
designação ser sujeita a validação pela 
Comissão. A empresa verticalmente 
integrada proprietária de uma rede de 
transporte não será, em caso algum, 
impedida de tomar medidas com vista a 
cumprir o disposto no n.º 1 do artigo 7.º.
2. O Estado-Membro só poderá aprovar e 
designar um operador de rede 
independente se:
a) O candidato a operador tiver 
demonstrado que cumpre os requisitos do 
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n.º 1, alíneas b) a d), do artigo 7.º; 
b) O candidato a operador tiver 
demonstrado que dispõe dos meios 
financeiros e dos recursos técnicos e 
humanos necessários para desempenhar 
as funções decorrentes do disposto no 
artigo 8.º;
c) O candidato a operador se tiver 
comprometido a cumprir um plano 
decenal de desenvolvimento da rede, 
proposto pela entidade reguladora;
O proprietário da rede de transporte tiver 
demonstrado a sua capacidade para 
cumprir as obrigações que lhe incumbem 
por força do disposto no n.º 6. Para o 
efeito, fornecerá todas as disposições 
contratuais projectadas com a empresa 
candidata ou com qualquer outra 
entidade pertinente;
O candidato a operador tiver demonstrado 
a sua capacidade para cumprir as 
obrigações que lhe incumbem por força 
do Regulamento (CE) n.º 1775/2005 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 
de Setembro de 2005, relativo às 
condições de acesso às redes de transporte 
de gás natural, incluindo a cooperação 
entre operadores de redes de transporte 
aos níveis europeu e regional.
3. As empresas certificadas pela entidade 
reguladora como cumprindo o disposto no 
artigo 7.º-A e no n.º 2 do artigo 9.º serão 
aprovadas e designadas pelos Estados-
Membros como operadores de rede 
independentes. Aplicar-se-á o 
procedimento de certificação que é 
objecto do artigo 7.º-B.
4. Se tiver tomado uma decisão em 
conformidade com o procedimento que é 
objecto do artigo 7.º-B e constatar que a 
entidade reguladora não cumpriu a sua 
decisão no prazo de dois meses, a 
Comissão, no prazo de seis meses, 
mediante proposta da Agência e após ter 
ouvido os pareceres do proprietário e do 
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operador da rede de transporte, designará 
um operador independente, por um 
período de 5 anos. Em qualquer 
momento, o proprietário da rede de 
transporte pode propor à entidade 
reguladora a designação de um novo 
operador independente, nos termos do 
procedimento referido no n.º 1 do artigo 
9.º.

5. Cada operador independente será 
responsável pela concessão e gestão do 
acesso de terceiros, incluindo a cobrança 
das taxas de acesso e das receitas 
associadas ao congestionamento, pela 
exploração, manutenção e 
desenvolvimento da rede de transporte e 
por assegurar a capacidade desta para, 
mediante o planeamento do investimento, 
satisfazer uma procura razoável, a longo 
prazo. No desenvolvimento da rede, o 
operador independente será responsável 
pelo planeamento (incluindo o 
procedimento de autorização), pela 
construção e pela adjudicação da nova 
infra-estrutura. Para o efeito, agirá como 
operador de rede de transporte em 
conformidade com o presente capítulo. Os 
proprietários das redes de transporte não 
podem ser responsáveis pela concessão e 
gestão do acesso de terceiros nem pelo 
planeamento do investimento.
6. Após a designação de um operador 
independente, o proprietário da rede de 
transporte deve:
a) Prestar a cooperação e o apoio 
necessários para o operador independente 
cumprir as suas funções, incluindo, em 
especial, toda a informação pertinente;
b) Financiar os investimentos decididos 
pelo operador independente e aprovados 
pela entidade reguladora ou aceitar o seu 
financiamento por qualquer parte 
interessada, incluindo o operador 
independente. Os pertinentes regimes de 
financiamento serão sujeitos à aprovação 
da entidade reguladora. Antes dessa 
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aprovação, a entidade reguladora deve 
consultar o proprietário dos activos, 
juntamente com outras partes 
interessadas;
c) Prever cobertura de responsabilidade 
em relação aos activos da rede de que é 
proprietário e que são geridos pelo 
operador independente, com exclusão da 
parte de responsabilidade referente às 
funções do operador independente;
d) Prestar garantias para facilitar o 
financiamento de eventuais ampliações da 
rede, com excepção dos investimentos em 
que, nos termos da alínea b), tenha dado o 
seu acordo ao financiamento por 
qualquer parte interessada, incluindo o 
operador independente.
7. Em estreita colaboração com a entidade 
reguladora, a autoridade nacional 
competente para a concorrência terá 
todos os poderes pertinentes para 
fiscalizar eficazmente o cumprimento, por 
parte do proprietário da rede de 
transporte, das obrigações que lhe 
incumbem por força do n.º 6.

Or. en

Justificação

O modelo do operador de rede independente implica burocracia e um controlo regulamentar 
oneroso e, por conseguinte, não constitui uma alternativa viável à separação completa da 
propriedade.

Alteração 244
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/55/CE
Artigo 9



PE404.543v03-00 70/126 AM\717987PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º Suprimido

Operadores de rede independentes

1. Se, à data de entrada em vigor da 
presente directiva, a rede de transporte 
pertencer a uma empresa verticalmente 
integrada, os Estados-Membros poderão 
permitir derrogações ao disposto no n.º 1 
do artigo 7.º, sob condição de ser 
designado pelo Estado-Membro um 
operador de rede independente, mediante 
proposta do proprietário da rede, e de tal 
designação ser sujeita a validação pela 
Comissão. A empresa verticalmente 
integrada proprietária de uma rede de 
transporte não será, em caso algum, 
impedida de tomar medidas com vista a 
cumprir o disposto no n.º 1 do artigo 7.º.
2. O Estado-Membro só poderá aprovar e 
designar um operador de rede 
independente se:
a) O candidato a operador tiver 
demonstrado que cumpre os requisitos do 
n.º 1, alíneas b) a d), do artigo 7.º;
b) O candidato a operador tiver 
demonstrado que dispõe dos meios 
financeiros e dos recursos técnicos e 
humanos necessários para desempenhar 
as funções decorrentes do disposto no 
artigo 8.º;
c) O candidato a operador se tiver 
comprometido a cumprir um plano 
decenal de desenvolvimento da rede, 
proposto pela entidade reguladora;
d) O proprietário da rede de transporte 
tiver demonstrado a sua capacidade para 
cumprir as obrigações que lhe incumbem 
por força do disposto no n.º 6. Para o 
efeito, fornecerá todas as disposições 
contratuais projectadas com a empresa 
candidata ou com qualquer outra 
entidade pertinente;
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e) O candidato a operador tiver 
demonstrado a sua capacidade para 
cumprir as obrigações que lhe incumbem 
por força do Regulamento (CE) 
n.º 1775/2005 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 28 de Setembro de 2005, 
relativo às condições de acesso às redes de 
transporte de gás natural, incluindo a 
cooperação entre operadores de redes de 
transporte aos níveis europeu e regional.
3. As empresas certificadas pela entidade 
reguladora como cumprindo o disposto no 
artigo 7.º-A e no n.º 2 do artigo 9.º serão 
aprovadas e designadas pelos Estados-
Membros como operadores de rede 
independentes. Aplicar-se-á o 
procedimento de certificação que é 
objecto do artigo 7.º-B.
4. Se tiver tomado uma decisão em 
conformidade com o procedimento que é 
objecto do artigo 7.º-B e constatar que a 
entidade reguladora não cumpriu a sua 
decisão no prazo de dois meses, a 
Comissão, no prazo de seis meses, 
mediante proposta da Agência e após ter 
ouvido os pareceres do proprietário e do 
operador da rede de transporte, designará 
um operador independente, por um 
período de 5 anos. Em qualquer 
momento, o proprietário da rede de 
transporte pode propor à entidade 
reguladora a designação de um novo 
operador independente, nos termos do 
procedimento referido no n.º 1 do artigo 
9.º.
5. Cada operador independente será 
responsável pela concessão e gestão do 
acesso de terceiros, incluindo a cobrança 
das taxas de acesso e das receitas 
associadas ao congestionamento, pela 
exploração, manutenção e 
desenvolvimento da rede de transporte e 
por assegurar a capacidade desta para, 
mediante o planeamento do investimento, 
satisfazer uma procura razoável, a longo 
prazo.  No desenvolvimento da rede, o 
operador independente será responsável 
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pelo planeamento (incluindo o 
procedimento de autorização), pela 
construção e pela adjudicação da nova 
infra-estrutura. Para o efeito, agirá como 
operador de rede de transporte em 
conformidade com o presente capítulo. Os 
proprietários das redes de transporte não 
podem ser responsáveis pela concessão e 
gestão do acesso de terceiros nem pelo 
planeamento do investimento.

6. Após a designação de um operador 
independente, o proprietário da rede de 
transporte deve:
a) Prestar a cooperação e o apoio 
necessários para o operador independente 
cumprir as suas funções, incluindo, em 
especial, toda a informação pertinente;
b) Financiar os investimentos decididos 
pelo operador independente e aprovados 
pela entidade reguladora ou aceitar o seu 
financiamento por qualquer parte 
interessada, incluindo o operador 
independente. Os pertinentes regimes de 
financiamento serão sujeitos à aprovação 
da entidade reguladora. Antes dessa 
aprovação, a entidade reguladora deve 
consultar o proprietário dos activos, 
juntamente com outras partes 
interessadas;
c) Prever cobertura de responsabilidade 
em relação aos activos da rede de que é 
proprietário e que são geridos pelo 
operador independente, com exclusão da 
parte de responsabilidade referente às 
funções do operador independente; 
d) Prestar garantias para facilitar o 
financiamento de eventuais ampliações da 
rede, com excepção dos investimentos em 
que, nos termos da alínea b), tenha dado o 
seu acordo ao financiamento por 
qualquer parte interessada, incluindo o 
operador independente.
7. Em estreita colaboração com a entidade 
reguladora, a autoridade nacional 
competente para a concorrência terá 
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todos os poderes pertinentes para 
fiscalizar eficazmente o cumprimento, por 
parte do proprietário da rede de 
transporte, das obrigações que lhe 
incumbem por força do n.º 6.

Or. en

Justificação

O modelo do operador de rede independente implica burocracia e um controlo regulamentar 
oneroso e, por conseguinte, não constitui uma alternativa viável à separação completa da 
propriedade.

Alteração 245
Giles Chichester

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/55/CE
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Se, à data de entrada em vigor da 
presente directiva, a rede de transporte 
pertencer a uma empresa verticalmente 
integrada, os Estados-Membros poderão 
permitir derrogações ao disposto no n.º 1 
do artigo 7.º, sob condição de ser 
designado pelo Estado-Membro um 
operador de rede independente, mediante 
proposta do proprietário da rede, e de tal 
designação ser sujeita a validação pela 
Comissão.  A empresa verticalmente 
integrada proprietária de uma rede de 
transporte não será, em caso algum, 
impedida de tomar medidas com vista a 
cumprir o disposto no n.º 1 do artigo 7.º.

1. Se, à data de entrada em vigor da 
presente directiva, a rede de transporte
pertencer a uma empresa verticalmente 
integrada, os Estados-Membros poderão 
permitir derrogações ao disposto no n.º 1 
do artigo 7.º, sob condição de ser 
designado pelo Estado-Membro um 
operador de rede independente para esse 
Estado-Membro, mediante proposta do 
proprietário da rede, e de tal designação ser 
sujeita a validação pela Comissão.  A 
empresa verticalmente integrada 
proprietária de uma rede de transporte não 
será, em caso algum, impedida de tomar 
medidas com vista a cumprir o disposto no 
n.º 1 do artigo 7.º.

Or. en

(Artigo 1º, ponto 8, nº 1 da proposta da Comissão alterada)
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Justificação

A alteração permite clarificar que só pode ser designado um operador independente num 
Estado-Membro.  O desenvolvimento de mercados regionais não beneficiaria da criação de 
operadores independentes múltiplos num único Estado-Membro. 

Alteração 246
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/55/CE
Artigo 9 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se tiver tomado uma decisão em 
conformidade com o procedimento que é 
objecto do artigo 7.º-B e constatar que a 
entidade reguladora não cumpriu a sua 
decisão no prazo de dois meses, a 
Comissão, no prazo de seis meses, 
mediante proposta da Agência e após ter 
ouvido os pareceres do proprietário e do 
operador da rede de transporte, designará 
um operador independente, por um período 
de 5 anos. Em qualquer momento, o 
proprietário da rede de transporte pode 
propor à entidade reguladora a designação 
de um novo operador independente, nos 
termos do procedimento referido no n.º 1 
do artigo 9.º.

4. Se tiver tomado uma decisão em 
conformidade com o procedimento que é 
objecto do artigo 7.º-B e constatar que a 
entidade reguladora não cumpriu a sua 
decisão no prazo de dois meses, a
Comissão, no prazo de seis meses, 
mediante proposta da Agência e após ter 
ouvido os pareceres do proprietário, do 
operador da rede de transporte e das 
entidades reguladoras nacionais designará 
um operador independente, por um período 
de 5 anos. Em qualquer momento, o 
proprietário da rede de transporte pode 
propor à entidade reguladora a designação 
de um novo operador independente, nos 
termos do procedimento referido no n.° 1 
do artigo 9.°.

Or. ro

Alteração 247
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/55/CE
Artigo 9-A
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A Suprimido
Separação dos proprietários das redes de 
transporte e dos operadores das redes de 

armazenamento
1. Os proprietários de redes de transporte 
para as quais tenha sido nomeado um 
operador independente e os operadores de 
redes de armazenamento que fizerem 
parte de empresas verticalmente 
integradas serão independentes de outras 
actividades não relacionadas com o 
transporte e o armazenamento, pelo 
menos em termos de forma jurídica, 
organização e tomada de decisões. O 
disposto no presente artigo aplica-se 
unicamente a instalações de 
armazenamento técnica e/ou 
economicamente necessárias para 
permitir um acesso eficiente à rede com 
vista ao abastecimento dos clientes, nos 
termos do artigo 19.º.
2. A fim de assegurar a independência do 
proprietário da rede de transporte e do 
operador da rede de armazenamento a 
que faz referência o n.º 1, aplicar-se-ão os 
seguintes critérios mínimos:
a) As pessoas responsáveis pela gestão do 
proprietário da rede de transporte e do 
operador da rede de armazenamento não 
podem participar nas estruturas da 
empresa de gás natural integrada 
responsáveis, directa ou indirectamente, 
pela exploração diária da produção, 
distribuição e fornecimento de gás 
natural;
b) Devem ser tomadas medidas adequadas 
para garantir que os interesses 
profissionais das pessoas responsáveis 
pela gestão do proprietário da rede de 
transporte e do operador da rede de 
armazenamento sejam tidos em conta de 
maneira a assegurar a sua capacidade de 
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agir de forma independente;
c) O operador da rede de armazenamento 
deve dispor de poder de decisão efectivo e 
independente da empresa de gás integrada 
no que respeita aos activos necessários 
para manter, explorar ou desenvolver a 
rede. Esta disposição não impede que 
exista um mecanismo de coordenação 
adequado para assegurar a protecção dos 
direitos de supervisão económica e de 
gestão da empresa-mãe no que respeita à 
rentabilidade dos activos de uma sua filial 
regulados indirectamente, nos termos do 
n.º 4 do artigo 24.º-C. Esta disposição 
deve permitir, em particular, que a 
empresa-mãe aprove o plano financeiro 
anual, ou instrumento equivalente, do 
operador da rede de armazenamento e 
estabeleça limites globais para os níveis 
de endividamento da sua filial. Esta 
disposição não deve permitir que a 
empresa-mãe dê instruções relativamente 
à exploração diária, nem relativamente às 
decisões específicas sobre a construção ou 
o melhoramento das instalações de 
armazenamento que não excedam os 
termos do plano financeiro aprovado ou 
instrumento equivalente;
d) O proprietário da rede de transporte e o 
operador da rede de armazenamento 
elaborarão um programa de 
conformidade que enuncie as medidas 
adoptadas para garantir a exclusão de 
comportamentos discriminatórios e o 
controlo adequado da sua observância. O 
programa deve definir as obrigações 
específicas dos empregados com vista à 
consecução deste objectivo. A pessoa ou 
organismo responsável pelo controlo do 
programa de conformidade apresentará à 
entidade reguladora um relatório anual, 
que será publicado, com as medidas 
adoptadas.
3. A Comissão pode adoptar orientações 
tendentes a assegurar o cumprimento 
integral e efectivo do disposto no n.º 2 do 
presente artigo por parte do proprietário 
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da rede de transporte e do operador da 
rede de armazenamento. Essas 
orientações, que têm por objectivo alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, complementando-a, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 30.º.”

Or. en

Justificação

O modelo do operador de rede independente implica burocracia e um controlo regulamentar 
oneroso e, por conseguinte, não constitui uma alternativa viável à separação completa da 
propriedade.

Alteração 248
Christian Ehler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/55/CE
Artigo 9-A

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A Suprimido
Separação dos proprietários das redes de 
transporte e dos operadores das redes de 

armazenamento
1. Os proprietários de redes de transporte 
para as quais tenha sido nomeado um 
operador independente e os operadores de 
redes de armazenamento que fizerem 
parte de empresas verticalmente 
integradas serão independentes de outras 
actividades não relacionadas com o 
transporte e o armazenamento, pelo 
menos em termos de forma jurídica, 
organização e tomada de decisões. 
O disposto no presente artigo aplica-se 
unicamente a instalações de 
armazenamento técnica e/ou 
economicamente necessárias para 
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permitir um acesso eficiente à rede com 
vista ao abastecimento dos clientes, nos 
termos do artigo 19.º
2. A fim de assegurar a independência do 
proprietário da rede de transporte e do 
operador da rede de armazenamento a 
que faz referência o n.º 1, aplicar-se-ão os 
seguintes critérios mínimos:
a) As pessoas responsáveis pela gestão do 
proprietário da rede de transporte e do 
operador da rede de armazenamento não 
podem participar nas estruturas da 
empresa de gás natural integrada 
responsáveis, directa ou indirectamente, 
pela exploração diária da produção, 
distribuição e fornecimento de gás 
natural;
b) Devem ser tomadas medidas adequadas 
para garantir que os interesses 
profissionais das pessoas responsáveis 
pela gestão do proprietário da rede de 
transporte e do operador da rede de 
armazenamento sejam tidos em conta de 
maneira a assegurar a sua capacidade de 
agir de forma independente;
c) O operador da rede de armazenamento 
deve dispor de poder de decisão efectivo e 
independente da empresa de gás integrada 
no que respeita aos activos necessários 
para manter, explorar ou desenvolver a 
rede. Esta disposição não impede que 
exista um mecanismo de coordenação 
adequado para assegurar a protecção dos 
direitos de supervisão económica e de 
gestão da empresa-mãe no que respeita à 
rentabilidade dos activos de uma sua filial 
regulados indirectamente, nos termos do 
n.º 4 do artigo 24.º-C. Esta disposição
deve permitir, em particular, que a 
empresa-mãe aprove o plano financeiro 
anual, ou instrumento equivalente, do 
operador da rede de armazenamento e 
estabeleça limites globais para os níveis 
de endividamento da sua filial. Esta 
disposição não deve permitir que a 
empresa-mãe dê instruções relativamente 
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à exploração diária, nem relativamente às 
decisões específicas sobre a construção ou 
o melhoramento das instalações de 
armazenamento que não excedam os 
termos do plano financeiro aprovado ou 
instrumento equivalente;
d) O proprietário da rede de transporte e o 
operador da rede de armazenamento 
elaborarão um programa de 
conformidade que enuncie as medidas 
adoptadas para garantir a exclusão de 
comportamentos discriminatórios e o 
controlo adequado da sua observância. O 
programa deve definir as obrigações 
específicas dos empregados com vista à 
consecução deste objectivo. A pessoa ou 
organismo responsável pelo controlo do 
programa de conformidade apresentará à 
entidade reguladora um relatório anual, 
que será publicado, com as medidas 
adoptadas.
3. A Comissão pode adoptar orientações 
tendentes a assegurar o cumprimento 
integral e efectivo do disposto no n.º 2 do 
presente artigo por parte do proprietário 
da rede de transporte e do operador da 
rede de armazenamento. Essas 
orientações, que têm por objectivo alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, complementando-a, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 30.º-B.

Or. xm

Alteração 249
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/55/CE
Artigo 9-A
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A Suprimido
Separação dos proprietários das redes de 
transporte e dos operadores das redes de 

armazenamento
1. Os proprietários de redes de transporte 
para as quais tenha sido nomeado um 
operador independente e os operadores de 
redes de armazenamento que fizerem 
parte de empresas verticalmente 
integradas serão independentes de outras 
actividades não relacionadas com o 
transporte e o armazenamento, pelo 
menos em termos de forma jurídica, 
organização e tomada de decisões. 
O disposto no presente artigo aplica-se 
unicamente a instalações de 
armazenamento técnica e/ou 
economicamente necessárias para 
permitir um acesso eficiente à rede com 
vista ao abastecimento dos clientes, nos 
termos do artigo 19.º.
2. A fim de assegurar a independência do 
proprietário da rede de transporte e do 
operador da rede de armazenamento a 
que faz referência o n.º 1, aplicar-se-ão os 
seguintes critérios mínimos:
a) As pessoas responsáveis pela gestão do 
proprietário da rede de transporte e do 
operador da rede de armazenamento não 
podem participar nas estruturas da 
empresa de gás natural integrada 
responsáveis, directa ou indirectamente, 
pela exploração diária da produção, 
distribuição e fornecimento de gás 
natural;
b) Devem ser tomadas medidas adequadas 
para garantir que os interesses 
profissionais das pessoas responsáveis 
pela gestão do proprietário da rede de 
transporte e do operador da rede de 
armazenamento sejam tidos em conta de 
maneira a assegurar a sua capacidade de 
agir de forma independente;
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c) O operador da rede de armazenamento 
deve dispor de poder de decisão efectivo e 
independente da empresa de gás integrada 
no que respeita aos activos necessários 
para manter, explorar ou desenvolver a 
rede. Esta disposição não impede que 
exista um mecanismo de coordenação 
adequado para assegurar a protecção dos 
direitos de supervisão económica e de 
gestão da empresa-mãe no que respeita à 
rentabilidade dos activos de uma sua filial 
regulados indirectamente, nos termos do 
n.º 4 do artigo 24.º-C. Esta disposição 
deve permitir, em particular, que a 
empresa-mãe aprove o plano financeiro 
anual, ou instrumento equivalente, do 
operador da rede de armazenamento e 
estabeleça limites globais para os níveis 
de endividamento da sua filial. Esta 
disposição não deve permitir que a 
empresa-mãe dê instruções relativamente 
à exploração diária, nem relativamente às 
decisões específicas sobre a construção ou 
o melhoramento das instalações de 
armazenamento que não excedam os 
termos do plano financeiro aprovado ou 
instrumento equivalente;
d) O proprietário da rede de transporte e o 
operador da rede de armazenamento 
elaborarão um programa de 
conformidade que enuncie as medidas 
adoptadas para garantir a exclusão de 
comportamentos discriminatórios e o 
controlo adequado da sua observância. O 
programa deve definir as obrigações 
específicas dos empregados com vista à 
consecução deste objectivo. A pessoa ou 
organismo responsável pelo controlo do 
programa de conformidade apresentará à 
entidade reguladora um relatório anual, 
que será publicado, com as medidas 
adoptadas.
3. A Comissão pode adoptar orientações 
tendentes a assegurar o cumprimento 
integral e efectivo do disposto no n.º 2 do 
presente artigo por parte do proprietário 
da rede de transporte e do operador da 
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rede de armazenamento. Essas 
orientações, que têm por objectivo alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, complementando-a, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 30.º.

Or. xm

Justificação

As disposições das orientações voluntárias para um bom acesso de terceiros aos operadores 
das redes de armazenamento (GGPSSO) em matéria de confidencialidade e de transparência 
para todos os participantes no mercado já garantem um acesso não discriminatório ao 
armazenamento. Além disso, os princípios da utilização de instalações de armazenamento 
encontram-se cobertos pelo regulamento que altera o Regulamento (CE) nº 1775/2005 
relativo às condições de acesso às redes de transporte de gás natural, nomeadamente os 
artigos 4º-A, 5º-A e 6º-A.

Alteração 250
Giles Chichester

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/55/CE
Artigo 9-A

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A Suprimido
Separação dos proprietários das redes de 
transporte e dos operadores das redes de 
armazenamento
1. Os proprietários de redes de transporte 
para as quais tenha sido nomeado um 
operador independente e os operadores de 
redes de armazenamento que fizerem 
parte de empresas verticalmente 
integradas serão independentes de outras 
actividades não relacionadas com o 
transporte e o armazenamento, pelo 
menos em termos de forma jurídica, 
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organização e tomada de decisões.
O disposto no presente artigo aplica-se 
unicamente a instalações de 
armazenamento técnica e/ou 
economicamente necessárias para 
permitir um acesso eficiente à rede com 
vista ao abastecimento dos clientes, nos 
termos do artigo 19.º.
2. A fim de assegurar a independência do 
proprietário da rede de transporte e do 
operador da rede de armazenamento a 
que faz referência o n.º 1, aplicar-se-ão os 
seguintes critérios mínimos:
a) As pessoas responsáveis pela gestão do 
proprietário da rede de transporte e do 
operador da rede de armazenamento não 
podem participar nas estruturas da 
empresa de gás natural integrada 
responsáveis, directa ou indirectamente, 
pela exploração diária da produção, 
distribuição e fornecimento de gás 
natural;
b) Devem ser tomadas medidas adequadas 
para garantir que os interesses 
profissionais das pessoas responsáveis 
pela gestão do proprietário da rede de 
transporte e do operador da rede de 
armazenamento sejam tidos em conta de 
maneira a assegurar a sua capacidade de 
agir de forma independente; 
c) O operador da rede de armazenamento 
deve dispor de poder de decisão efectivo e 
independente da empresa de gás integrada 
no que respeita aos activos necessários 
para manter, explorar ou desenvolver a 
rede. Esta disposição não impede que 
exista um mecanismo de coordenação 
adequado para assegurar a protecção dos 
direitos de supervisão económica e de 
gestão da empresa-mãe no que respeita à 
rentabilidade dos activos de uma sua filial 
regulados indirectamente, nos termos do 
n.º 4 do artigo 24.º-C. Esta disposição 
deve permitir, em particular, que a 
empresa-mãe aprove o plano financeiro 
anual, ou instrumento equivalente, do 
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operador da rede de armazenamento e 
estabeleça limites globais para os níveis 
de endividamento da sua filial. Esta 
disposição não deve permitir que a 
empresa-mãe dê instruções relativamente 
à exploração diária, nem relativamente às 
decisões específicas sobre a construção ou 
o melhoramento das instalações de 
armazenamento que não excedam os 
termos do plano financeiro aprovado ou 
instrumento equivalente;
d) O proprietário da rede de transporte e o 
operador da rede de armazenamento 
elaborarão um programa de 
conformidade que enuncie as medidas 
adoptadas para garantir a exclusão de 
comportamentos discriminatórios e o 
controlo adequado da sua observância. O 
programa deve definir as obrigações 
específicas dos empregados com vista à 
consecução deste objectivo. A pessoa ou
organismo responsável pelo controlo do 
programa de conformidade apresentará à 
entidade reguladora um relatório anual, 
que será publicado, com as medidas 
adoptadas.
3. A Comissão pode adoptar orientações 
tendentes a assegurar o cumprimento 
integral e efectivo do disposto no n.º 2 do 
presente artigo por parte do proprietário 
da rede de transporte e do operador da 
rede de armazenamento. Essas 
orientações, que têm por objectivo alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, complementando-a, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 30.º.

Or. en

Justificação

O modelo do operador de rede independente implica burocracia e um controlo regulamentar 
oneroso e, por conseguinte, não constitui uma alternativa viável à separação completa da 
propriedade.
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Alteração 251
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/55/CE
Artigo 9-A

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A Suprimido

Separação dos proprietários das redes de 
transporte e dos operadores das redes de 

armazenamento
1. Os proprietários de redes de transporte 
para as quais tenha sido nomeado um 
operador independente e os operadores de 
redes de armazenamento que fizerem 
parte de empresas verticalmente 
integradas serão independentes de outras 
actividades não relacionadas com o 
transporte e o armazenamento, pelo 
menos em termos de forma jurídica, 
organização e tomada de decisões.
O disposto no presente artigo aplica-se 
unicamente a instalações de 
armazenamento técnica e/ou 
economicamente necessárias para 
permitir um acesso eficiente à rede com 
vista ao abastecimento dos clientes, nos 
termos do artigo 19.º.
2. A fim de assegurar a independência do 
proprietário da rede de transporte e do 
operador da rede de armazenamento a 
que faz referência o n.º 1, aplicar-se-ão os 
seguintes critérios mínimos:
a) As pessoas responsáveis pela gestão do 
proprietário da rede de transporte e do 
operador da rede de armazenamento não 
podem participar nas estruturas da 
empresa de gás natural integrada
responsáveis, directa ou indirectamente, 
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pela exploração diária da produção, 
distribuição e fornecimento de gás 
natural;
b) Devem ser tomadas medidas adequadas 
para garantir que os interesses 
profissionais das pessoas responsáveis 
pela gestão do proprietário da rede de 
transporte e do operador da rede de 
armazenamento sejam tidos em conta de 
maneira a assegurar a sua capacidade de 
agir de forma independente; 
c) O operador da rede de armazenamento 
deve dispor de poder de decisão efectivo e 
independente da empresa de gás integrada 
no que respeita aos activos necessários 
para manter, explorar ou desenvolver a 
rede. Esta disposição não impede que 
exista um mecanismo de coordenação 
adequado para assegurar a protecção dos 
direitos de supervisão económica e de 
gestão da empresa-mãe no que respeita à 
rentabilidade dos activos de uma sua filial 
regulados indirectamente, nos termos do 
n.º 4 do artigo 24.º-C. Esta disposição 
deve permitir, em particular, que a 
empresa-mãe aprove o plano financeiro 
anual, ou instrumento equivalente, do 
operador da rede de armazenamento e 
estabeleça limites globais para os níveis 
de endividamento da sua filial. Esta 
disposição não deve permitir que a 
empresa-mãe dê instruções relativamente 
à exploração diária, nem relativamente às 
decisões específicas sobre a construção ou 
o melhoramento das instalações de 
armazenamento que não excedam os 
termos do plano financeiro aprovado ou 
instrumento equivalente;
d) O proprietário da rede de transporte e o 
operador da rede de armazenamento 
elaborarão um programa de 
conformidade que enuncie as medidas 
adoptadas para garantir a exclusão de 
comportamentos discriminatórios e o 
controlo adequado da sua observância. O 
programa deve definir as obrigações 
específicas dos empregados com vista à 
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consecução deste objectivo. A pessoa ou 
organismo responsável pelo controlo do 
programa de conformidade apresentará à 
entidade reguladora um relatório anual, 
que será publicado, com as medidas 
adoptadas.
3. A Comissão pode adoptar orientações 
tendentes a assegurar o cumprimento 
integral e efectivo do disposto no n.º 2 do 
presente artigo por parte do proprietário 
da rede de transporte e do operador da 
rede de armazenamento. Essas 
orientações, que têm por objectivo alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, complementando-a, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 30.º.

Or. en

Justificação

A separação da propriedade das redes de transporte nacionais é a única forma possível de 
garantir a independência dos administradores dessas redes e reforçar a transparência. Além 
disso, permitirá que os administradores das redes de transporte nacionais se tornem 
facilitadores do mercado mais eficazes. Num sistema de operadores de rede independentes, a 
propriedade das redes de transporte nacionais e a actividade comercial permanecem nas 
mesmas mãos. Embora as actividades de transporte a nível nacional estejam rigorosamente 
regulamentadas, tal implica a existência de grande número de regras.

Alteração 252
Erika Mann

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/55/CE
Artigo 9-A

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A Suprimido
Separação dos proprietários das redes de 
transporte e dos operadores das redes de 
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armazenamento
1. Os proprietários de redes de transporte 
para as quais tenha sido nomeado um 
operador independente e os operadores de 
redes de armazenamento que fizerem 
parte de empresas verticalmente 
integradas serão independentes de outras 
actividades não relacionadas com o 
transporte e o armazenamento, pelo 
menos em termos de forma jurídica, 
organização e tomada de decisões. 
O disposto no presente artigo aplica-se 
unicamente a instalações de 
armazenamento técnica e/ou 
economicamente necessárias para 
permitir um acesso eficiente à rede com 
vista ao abastecimento dos clientes, nos 
termos do artigo 19.º.
2. A fim de assegurar a independência do 
proprietário da rede de transporte e do 
operador da rede de armazenamento a 
que faz referência o n.º 1, aplicar-se-ão os 
seguintes critérios mínimos:
a) As pessoas responsáveis pela gestão do 
proprietário da rede de transporte e do 
operador da rede de armazenamento não 
podem participar nas estruturas da 
empresa de gás natural integrada 
responsáveis, directa ou indirectamente, 
pela exploração diária da produção, 
distribuição e fornecimento de gás 
natural;
b) Devem ser tomadas medidas adequadas 
para garantir que os interesses 
profissionais das pessoas responsáveis 
pela gestão do proprietário da rede de 
transporte e do operador da rede de 
armazenamento sejam tidos em conta de 
maneira a assegurar a sua capacidade de 
agir de forma independente;
c) O operador da rede de armazenamento 
deve dispor de poder de decisão efectivo e 
independente da empresa de gás integrada 
no que respeita aos activos necessários 
para manter, explorar ou desenvolver a 
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rede. Esta disposição não impede que 
exista um mecanismo de coordenação 
adequado para assegurar a protecção dos 
direitos de supervisão económica e de 
gestão da empresa-mãe no que respeita à 
rentabilidade dos activos de uma sua filial 
regulados indirectamente, nos termos do 
n.º 4 do artigo 24.º-C. Esta disposição 
deve permitir, em particular, que a 
empresa-mãe aprove o plano financeiro 
anual, ou instrumento equivalente, do 
operador da rede de armazenamento e 
estabeleça limites globais para os níveis 
de endividamento da sua filial. Esta 
disposição não deve permitir que a 
empresa-mãe dê instruções relativamente 
à exploração diária, nem relativamente às 
decisões específicas sobre a construção ou 
o melhoramento das instalações de 
armazenamento que não excedam os 
termos do plano financeiro aprovado ou 
instrumento equivalente;
d) O proprietário da rede de transporte e o 
operador da rede de armazenamento 
elaborarão um programa de 
conformidade que enuncie as medidas 
adoptadas para garantir a exclusão de 
comportamentos discriminatórios e o 
controlo adequado da sua observância; O 
programa deve definir as obrigações 
específicas dos empregados com vista à 
consecução deste objectivo. A pessoa ou 
organismo responsável pelo controlo do 
programa de conformidade apresentará à 
entidade reguladora um relatório anual, 
que será publicado, com as medidas 
adoptadas.
3. A Comissão pode adoptar orientações 
tendentes a assegurar o cumprimento 
integral e efectivo do disposto no n.º 2 do 
presente artigo por parte do proprietário 
da rede de transporte e do operador da 
rede de armazenamento. Essas 
orientações, que têm por objectivo alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, complementando-a, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
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procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 30.º.

Or. en

Alteração 253
Dorette Corbey

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/55/CE
Artigo 9-A – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os proprietários de redes de transporte 
para as quais tenha sido nomeado um 
operador independente e os operadores de 
redes de armazenamento que fizerem parte 
de empresas verticalmente integradas serão 
independentes de outras actividades não 
relacionadas com o transporte e o 
armazenamento, pelo menos em termos de 
forma jurídica, organização e tomada de 
decisões. 

1. Os operadores de redes de 
armazenamento que fizerem parte de 
empresas verticalmente integradas serão 
independentes de outras actividades não 
relacionadas com o armazenamento, pelo 
menos em termos de forma jurídica, 
organização e tomada de decisões.  

Or. en

Alteração 254
Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/55/CE
Artigo 9-A – n.° 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os proprietários de redes de transporte 
para as quais tenha sido nomeado um 
operador independente e os operadores de 
redes de armazenamento que fizerem parte 
de empresas verticalmente integradas serão 
independentes de outras actividades não 
relacionadas com o transporte e o 
armazenamento, pelo menos em termos de 
forma jurídica, organização e tomada de 
decisões. 

O disposto no presente artigo aplica-se 
unicamente a instalações de 
armazenamento técnica e/ou 
economicamente necessárias para 
permitir um acesso eficiente à rede com 
vista ao abastecimento dos clientes, nos 
termos do artigo 19.º.

1. Os proprietários de redes de transporte 
para as quais tenha sido nomeado um 
operador independente que fizerem parte 
de empresas verticalmente integradas serão 
independentes de outras actividades não 
relacionadas com o transporte e o 
armazenamento, pelo menos em termos de 
forma jurídica, organização e tomada de 
decisões.

Or. de

Justificação

O armazenamento de gás não constitui um mercado em monopólio. O regulamento também 
poria em risco a concorrência existente e os investimentos previstos na construção do 
armazenamento de gás adicional necessário. Além disso, a proposta da Comissão de que as 
orientações sejam adoptadas em conformidade com o procedimento de regulamentação com 
controlo limita consideravelmente os direitos dos Parlamento Europeu, pelo que deve ser 
rejeitada.  

Alteração 255
Dorette Corbey

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/55/CE
Artigo 9-A – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A fim de assegurar a independência do 
proprietário da rede de transporte e do 
operador da rede de armazenamento a que 

2. A fim de assegurar a independência do 
operador da rede de transporte referido no 
n.º 1, são aplicáveis os seguintes critérios 
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faz referência o n.º 1, aplicar-se-ão os 
seguintes critérios mínimos:

mínimos:

Or. en

Alteração 256
Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/55/CE
Artigo 9-A – nº 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A fim de assegurar a independência do 
proprietário da rede de transporte e do 
operador da rede de armazenamento a que 
faz referência o n.º 1, aplicar-se-ão os 
seguintes critérios mínimos:

2. A fim de assegurar a independência do 
proprietário da rede de transporte a que faz 
referência o n.º 1, aplicar-se-ão os 
seguintes critérios mínimos:

Or. de

Justificação

O armazenamento de gás não é um mercado monopolista. A sua regulamentação 
comprometeria a concorrência existente e os investimentos previstos na construção de novas 
e necessárias instalações de armazenamento. Além disso, a proposta da Comissão no sentido 
de as orientações serem adoptadas em conformidade com o "procedimento de 
regulamentação com controlo" limita consideravelmente os direitos do Parlamento Europeu 
e deve ser rejeitada.

Alteração 257
Dorette Corbey

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/55/CE
Artigo 9-A – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração 

a) As pessoas responsáveis pela gestão do 
proprietário da rede de transporte e do 

a) As pessoas responsáveis pela gestão do 
operador da rede de armazenamento não 
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operador da rede de armazenamento não 
podem participar nas estruturas da empresa 
de gás natural integrada responsáveis, 
directa ou indirectamente, pela exploração 
diária da produção, distribuição e 
fornecimento de gás natural;

podem participar nas estruturas da empresa 
de gás natural integrada responsáveis, 
directa ou indirectamente, pela exploração 
diária da produção, distribuição e 
fornecimento de gás natural;

Or. en

Alteração 258
Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/55/CE
Artigo 9-A – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) As pessoas responsáveis pela gestão do 
proprietário da rede de transporte e do 
operador da rede de armazenamento não 
podem participar nas estruturas da empresa 
de gás natural integrada responsáveis, 
directa ou indirectamente, pela exploração 
diária da produção, distribuição e 
fornecimento de gás natural;

a) As pessoas responsáveis pela gestão do 
proprietário da rede de transporte não 
podem participar nas estruturas da empresa 
de gás natural integrada responsáveis, 
directa ou indirectamente, pela exploração 
diária da produção, distribuição e
fornecimento de gás natural;

Or. de

Justificação

O armazenamento de gás não é um mercado monopolista. A sua regulamentação 
comprometeria a concorrência existente e os investimentos previstos na construção de novas 
e necessárias instalações de armazenamento. Além disso, a proposta da Comissão no sentido 
de as orientações serem adoptadas em conformidade com o "procedimento de 
regulamentação com controlo" limita consideravelmente os direitos do Parlamento Europeu 
e deve ser rejeitada.
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Alteração 259
Dorette Corbey

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/55/CE
Artigo 9-A – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração 

b) Devem ser tomadas medidas adequadas 
para garantir que os interesses profissionais 
das pessoas responsáveis pela gestão do 
proprietário da rede de transporte e do 
operador da rede de armazenamento sejam 
tidos em conta de maneira a assegurar a 
sua capacidade de agir de forma 
independente;

b) Devem ser tomadas medidas adequadas 
para garantir que os interesses profissionais 
das pessoas responsáveis pela gestão do 
operador da rede de armazenamento sejam 
tidos em conta de maneira a assegurar a 
sua capacidade de agir de forma 
independente; 

Or. en

Alteração 260
Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/55/CE
Artigo 9-A – nº 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Devem ser tomadas medidas adequadas 
para garantir que os interesses profissionais 
das pessoas responsáveis pela gestão do 
proprietário da rede de transporte e do 
operador da rede de armazenamento
sejam tidos em conta de maneira a 
assegurar a sua capacidade de agir de 
forma independente;

b) Devem ser tomadas medidas adequadas 
para garantir que os interesses profissionais 
das pessoas responsáveis pela gestão do 
proprietário da rede de transporte sejam 
tidos em conta de maneira a assegurar a 
sua capacidade de agir de forma 
independente;

Or. de

Justificação

O armazenamento de gás não é um mercado monopolista. A sua regulamentação 
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comprometeria a concorrência existente e os investimentos previstos na construção de novas 
e necessárias instalações de armazenamento. Além disso, a proposta da Comissão no sentido 
de as orientações serem adoptadas em conformidade com o "procedimento de 
regulamentação com controlo" limita consideravelmente os direitos do Parlamento Europeu 
e deve ser rejeitada.

Alteração 261
Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/55/CE
Artigo 9-A – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O operador da rede de armazenamento 
deve dispor de poder de decisão efectivo e 
independente da empresa de gás integrada 
no que respeita aos activos necessários 
para manter, explorar ou desenvolver a 
rede. Esta disposição não impede que 
exista um mecanismo de coordenação 
adequado para assegurar a protecção dos 
direitos de supervisão económica e de 
gestão da empresa-mãe no que respeita à 
rentabilidade dos activos de uma sua filial 
regulados indirectamente, nos termos do 
n.º 4 do artigo 24.º-C. Esta disposição 
deve permitir, em particular, que a 
empresa-mãe aprove o plano financeiro 
anual, ou instrumento equivalente, do 
operador da rede de armazenamento e 
estabeleça limites globais para os níveis 
de endividamento da sua filial. Esta 
disposição não deve permitir que a 
empresa-mãe dê instruções relativamente 
à exploração diária, nem relativamente às 
decisões específicas sobre a construção ou 
o melhoramento das instalações de 
armazenamento que não excedam os 
termos do plano financeiro aprovado ou 
instrumento equivalente;

Suprimido.

Or. de
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Justificação

O armazenamento de gás não é um mercado monopolista. A sua regulamentação 
comprometeria a concorrência existente e os investimentos previstos na construção de novas 
e necessárias instalações de armazenamento. Além disso, a proposta da Comissão no sentido 
de as orientações serem adoptadas em conformidade com o "procedimento de 
regulamentação com controlo" limita consideravelmente os direitos do Parlamento Europeu 
e deve ser rejeitada.

Alteração 262
Dorette Corbey

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/55/CE
Artigo 9-A – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração 

d) O proprietário da rede de transporte e o
operador da rede de armazenamento 
elaborarão um programa de conformidade 
que enuncie as medidas adoptadas para 
garantir a exclusão de comportamentos 
discriminatórios e o controlo adequado da 
sua observância. O programa deve definir 
as obrigações específicas dos empregados 
com vista à consecução deste objectivo. A 
pessoa ou organismo responsável pelo 
controlo do programa de conformidade 
apresentará à entidade reguladora um 
relatório anual, que será publicado, com as 
medidas adoptadas.

d) O operador da rede de armazenamento 
elaborará um programa de conformidade 
que enuncie as medidas adoptadas para 
garantir a exclusão de comportamentos 
discriminatórios e o controlo adequado da 
sua observância. O programa deve definir 
as obrigações específicas dos empregados 
com vista à consecução deste objectivo. A 
pessoa ou organismo responsável pelo 
controlo do programa de conformidade 
apresentará à entidade reguladora um 
relatório anual, que será publicado, com as 
medidas adoptadas.

Or. en

Alteração 263
Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/55/CE
Artigo 9-A – n.º 2 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

d) O proprietário da rede de transporte e o 
operador da rede de armazenamento
elaborarão um programa de conformidade 
que enuncie as medidas adoptadas para 
garantir a exclusão de comportamentos 
discriminatórios e o controlo adequado da 
sua observância. O programa deve definir 
as obrigações específicas dos empregados 
com vista à consecução deste objectivo. A 
pessoa ou organismo responsável pelo 
controlo do programa de conformidade 
apresentará à entidade reguladora um 
relatório anual, que será publicado, com as 
medidas adoptadas.

d) O proprietário da rede de transporte 
elaborará um programa de conformidade 
que enuncie as medidas adoptadas para 
garantir a exclusão de comportamentos 
discriminatórios e o controlo adequado da 
sua observância. O programa deve definir 
as obrigações específicas dos empregados 
com vista à consecução deste objectivo. A 
pessoa ou organismo responsável pelo 
controlo do programa de conformidade 
apresentará à entidade reguladora um 
relatório anual, que será publicado, com as 
medidas adoptadas.

Or. de

Justificação

O armazenamento de gás não é um mercado monopolista. A sua regulamentação 
comprometeria a concorrência existente e os investimentos previstos na construção de novas 
e necessárias instalações de armazenamento. Além disso, a proposta da Comissão no sentido 
de as orientações serem adoptadas em conformidade com o "procedimento de 
regulamentação com controlo" limita consideravelmente os direitos do Parlamento Europeu 
e deve ser rejeitada.

Alteração 264
Giles Chichester

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/55/CE
Artigo 9-A – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração 

d) O proprietário da rede de transporte e o 
operador da rede de armazenamento 
elaborarão um programa de conformidade 
que enuncie as medidas adoptadas para 
garantir a exclusão de comportamentos 
discriminatórios e o controlo adequado da 
sua observância. O programa deve definir 

d) O proprietário da rede de transporte e o 
operador da rede de armazenamento 
elaborarão um programa de conformidade 
que enuncie as medidas adoptadas para 
garantir o acesso equitativo e a exclusão de 
comportamentos discriminatórios. O 
programa deve definir as obrigações 



PE404.543v03-00 98/126 AM\717987PT.doc

PT

as obrigações específicas dos empregados 
com vista à consecução deste objectivo. A 
pessoa ou organismo responsável pelo 
controlo do programa de conformidade 
apresentará à entidade reguladora um 
relatório anual, que será publicado, com 
as medidas adoptadas.

específicas dos empregados com vista à 
consecução deste objectivo.

Or. en

Justificação

Com a presente alteração pretende-se tornar a aplicação das disposições relativas à 
conformidade extensível aos operadores das redes de distribuição e introduzir o conceito de 
conselho de conformidade incumbido de supervisionar, a um nível superior, o trabalho da 
pessoa ou do organismo responsável pela conformidade.

Alteração 265
Giles Chichester

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/55/CE
Artigo 9-A – n.º 2 – alínea d-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração 

"d-A) A observância do programa será 
adequadamente controlada por uma 
pessoa designada ou por um organismo, a 
seguir designado "responsável pela 
conformidade", que será totalmente 
independente e terá acesso a toda a 
informação necessária do proprietário da 
rede de transporte e do operador da rede 
de armazenamento, bem como de 
quaisquer empresas afiliadas, com vista 
ao desempenho das tarefas que lhe são 
atribuídas."

Or. en

Justificação

Com a presente alteração pretende-se tornar a aplicação das disposições relativas à 
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conformidade extensível aos operadores das redes de distribuição e introduzir o conceito de 
conselho de conformidade incumbido de supervisionar, a um nível superior, o trabalho da 
pessoa ou do organismo responsável pela conformidade.

Alteração 266
Giles Chichester

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/55/CE
Artigo 9-A – n.º 2 – alínea d-B) (novo)

Texto da Comissão Alteração 

"d-B) A observância será supervisionada 
por um conselho de conformidade 
composto por uma maioria de membros 
independentes da empresa verticalmente 
integrada."

Or. en

Justificação

Com a presente alteração pretende-se tornar a aplicação das disposições relativas à 
conformidade extensível aos operadores das redes de distribuição e introduzir o conceito de 
conselho de conformidade incumbido de supervisionar, a um nível superior, o trabalho da 
pessoa ou do organismo responsável pela conformidade.

Alteração 267
Giles Chichester

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/55/CE
Artigo 9-A – n.º 2 – alínea d-C) (novo)

Texto da Comissão Alteração 

"d-C) O responsável pela conformidade 
apresentará à entidade reguladora 
nacional um relatório anual, que será 
publicado, com as medidas adoptadas e 
uma avaliação do grau de conformidade."
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Or. en

Justificação

Com a presente alteração pretende-se tornar a aplicação das disposições relativas à 
conformidade extensível aos operadores das redes de distribuição e introduzir o conceito de 
conselho de conformidade incumbido de supervisionar, a um nível superior, o trabalho da 
pessoa ou do organismo responsável pela conformidade.

Alteração 268
Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/55/CE
Artigo 9-A – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode adoptar orientações 
tendentes a assegurar o cumprimento 
integral e efectivo do disposto no n.º 2 do 
presente artigo por parte do proprietário 
da rede de transporte e do operador da 
rede de armazenamento. Essas 
orientações, que têm por objectivo alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, complementando-a, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 30.º.

Suprimido.

Or. de

Justificação

O armazenamento de gás não é um mercado monopolista. A sua regulamentação 
comprometeria a concorrência existente e os investimentos previstos na construção de novas 
e necessárias instalações de armazenamento. Além disso, a proposta da Comissão no sentido 
de as orientações serem adoptadas em conformidade com o "procedimento de 
regulamentação com controlo" limita consideravelmente os direitos do Parlamento Europeu 
e deve ser rejeitada.
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Alteração 269
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/55/CE
Artigo 9-A – n.º 3

Texto da Comissão Alteração 

3. A Comissão pode adoptar orientações 
tendentes a assegurar o cumprimento 
integral e efectivo do disposto no n.º 2 do 
presente artigo por parte do proprietário 
da rede de transporte e do operador da 
rede de armazenamento. Essas 
orientações, que têm por objectivo alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, complementando-a, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 30.º.

Suprimido

Or. en

Justificação

Estas medidas excedem o âmbito da comitologia. Não se trata de simples medidas de 
execução, nem tão pouco de "elementos não essenciais". As disposições em matéria de 
separação estão no centro da liberalização do mercado do gás, razão pela qual não podem 
ser consideradas "não essenciais". Além disso, afectam o direito das sociedades - um 
elemento central de qualquer sistema económico - e não podem, por isso, ser consideradas 
"não essenciais".

Alteração 270
Dorette Corbey

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/55/CE
Artigo 9-A – n.º 3

Texto da Comissão Alteração 

3. A Comissão pode adoptar orientações 
tendentes a assegurar o cumprimento 

3. A Comissão pode adoptar orientações 
tendentes a assegurar o cumprimento 
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integral e efectivo do disposto no n.º 2 do 
presente artigo por parte do proprietário da 
rede de transporte e do operador da rede 
de armazenamento. Essas orientações, que 
têm por objectivo alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, 
complementando-a, devem ser adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 30.º.

integral e efectivo do disposto no n.º 2 do 
presente artigo por parte do operador da 
rede de armazenamento. Essas orientações, 
que têm por objectivo alterar elementos 
não essenciais da presente directiva, 
complementando-a, devem ser adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 30.º.

Or. en

Alteração 271
Christian Ehler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/55/CE
Artigo 9-A – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode adoptar orientações 
tendentes a assegurar o cumprimento 
integral e efectivo do disposto no n.º 2 do 
presente artigo por parte do proprietário da 
rede de transporte e do operador da rede de 
armazenamento. Essas orientações, que 
têm por objectivo alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, 
complementando-a, devem ser adoptadas
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 30.º.

3. A Comissão pode modificar orientações 
tendentes a assegurar o cumprimento 
integral e efectivo do disposto no n.º 2 do 
presente artigo por parte do proprietário da 
rede de transporte e do operador da rede de 
armazenamento. Essas orientações, que 
têm por objectivo alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, 
complementando-a, devem ser 
modificadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 30.º.

Or. de

Justificação

A proposta visa assegurar que as orientações sejam adoptadas no quadro do processo 
ordinário pelo Parlamento e pelo Conselho. A transferência de competências para a 
Comissão deve permanecer confinada a eventuais modificações.
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Alteração 272
Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/55/CE
Artigo 9-A – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração 

"3-A. Os n.ºs 2 e 3 são aplicáveis nos 
casos em que seja mantida uma 
integração vertical devido ao facto de um 
Estado-Membro controlar tanto o 
operador da rede de transporte como as 
empresas do ramo da produção ou do 
fornecimento."

Or. en

Justificação

É essencial garantir condições de concorrência equitativas entre empresas públicas e 
empresas privadas.

Alteração 273
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8-A (novo)
Directiva 2003/55/CE
Artigo 9-B (novo)

Texto da Comissão Alteração 

(8-A) É inserido o seguinte artigo:
"Artigo 9.º-B

Separação jurídica efectiva e eficaz das 
redes de transporte

I. Activos, equipamento, pessoal e 
identidade
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1. Os operadores das redes de transporte 
disporão de todos os recursos humanos, 
materiais e financeiros da empresa 
verticalmente integrada necessários à 
actividade regular de transporte de gás, 
em particular:
i) os operadores das redes de transporte 
disporão dos activos necessários para 
assegurar a actividade regular de 
transporte de gás; 
ii) os operadores das redes de transporte 
empregarão o pessoal necessário para 
assegurar a actividade regular de 
transporte de gás;
iii) os recursos destinados a financiar 
futuros projectos de investimento serão 
disponibilizados no plano financeiro 
anual.
As actividades consideradas necessárias 
para a actividade regular de transporte de 
gás referida neste número incluirão, no 
mínimo:
- a representação do operador da rede de 
transporte, bem como contactos com 
terceiros e com as entidades reguladoras 
nacionais,
- a concessão e a gestão do acesso de 
terceiros à rede, especialmente de novos 
operadores do mercado e produtores de 
biogás,
- a cobrança das taxas de acesso, das 
receitas associadas ao congestionamento 
e dos pagamentos efectuados a título do 
mecanismo de compensação entre 
operadores de redes de transporte em 
conformidade com o artigo 7.º do 
Regulamento (CE) n.º 1775/2005,
- a exploração, a manutenção e o 
desenvolvimento da rede de transporte,

- o planeamento do investimento, de 
molde a assegurar a capacidade a longo 
prazo da rede para dar resposta a uma 
procura razoável e garantir a segurança 



AM\717987PT.doc 105/126 PE404.543v03-00

PT

do aprovisionamento,
- serviços jurídicos,
- serviços de contabilidade e de 
tecnologias de informação.
2. A partilha de pessoal e a prestação de 
serviços de e a qualquer ramo da empresa 
verticalmente integrada que desempenhe 
funções de produção ou abastecimento 
serão proibidas.
3. O operador da rede de transporte não 
deve exercer actividades, económicas ou 
outras, além do transporte, que possam 
colidir com as suas tarefas, incluindo a 
detenção de acções ou participações numa 
empresa ou numa parte da empresa 
verticalmente integrada ou em quaisquer 
outras empresas de electricidade ou de 
gás. Quaisquer excepções requerem a 
autorização prévia da entidade reguladora 
nacional e limitam-se à posse de acções e 
participações noutras empresas da rede.
4. O operador da rede de transporte terá a 
sua própria identidade social, totalmente 
diferente da identidade da empresa 
verticalmente integrada, com imagem de 
marca, actividades de comunicação e 
instalações distintas.
5. O operador da rede de transporte não 
pode partilhar informações 
comercialmente vantajosas e sensíveis 
com nenhuma sociedade da empresa 
verticalmente integrada, a menos que 
comunique estas informações a todos os 
participantes no mercado de forma não 
discriminatória. O operador da rede de 
transporte deve definir estas informações 
em cooperação com a entidade reguladora 
nacional.
6. As contas dos operadores das redes de 
transporte serão verificadas por um 
revisor de contas distinto daquele que 
verifica as contas da empresa 
verticalmente integrada e de todas as 
respectivas empresas afiliadas.
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II. Independência dos gestores, do 
director-geral e do órgão de direcção do 
operador de rede de transporte
7. As decisões relativas à nomeação e à 
cessação antecipada do cargo de 
director-geral ou de membro do órgão de 
direcção do operador da rede de 
transporte, bem como à celebração do 
respectivo contrato de trabalho ou à sua 
rescisão antecipada, serão notificadas à 
entidade reguladora nacional. Estas 
decisões e acordos só poderão produzir 
efeitos se, no prazo de três semanas após a 
notificação, a entidade reguladora não 
tiver exercido o direito de veto. O veto 
poderá ser expresso se a nomeação e a 
celebração do contrato correspondente 
suscitarem sérias dúvidas quanto à 
independência profissional do 
director-geral ou do membro do órgão de 
direcção designado; em caso de cessação 
antecipada do cargo e do respectivo 
contrato, pode ser exercido o direito de 
veto se existirem sérias dúvidas quanto à 
razão e à justificação da cessação 
antecipada.
8. Os membros do órgão de gestão do 
operador da rede de transporte terão o 
direito de recorrer para a entidade 
reguladora nacional ou para um tribunal 
contra a cessação antecipada do seu 
cargo.
9. A entidade reguladora nacional 
adoptará uma decisão relativamente a 
esse recurso no prazo de seis meses. Este 
prazo só poderá ser prorrogado em casos 
excepcionais e devidamente justificados.
10. Após a cessação do cargo junto do 
operador da rede de transporte, o 
director-geral e os membros do órgão de 
direcção não poderão exercer funções em 
qualquer ramo de produção ou de 
fornecimento da empresa verticalmente 
integrada durante um período mínimo de 
três anos.
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11. O director-geral e os membros do 
órgão de direcção não poderão deter 
interesses nem receber qualquer 
compensação de outra sociedade da 
empresa verticalmente integrada que não 
seja o operador da rede de transporte. A 
remuneração do director-geral e dos 
membros do órgão de direcção não estará 
subordinada às actividades da empresa 
verticalmente integrada que não sejam as 
do operador da rede de transporte.
12. O director-geral ou os membros do 
órgão de direcção do operador da rede de 
transporte não assumirão qualquer 
responsabilidade, directa ou indirecta, 
pela exploração diária de outro ramo da 
empresa verticalmente integrada.
13. Sem prejuízo do atrás disposto, o 
operador da rede de transporte disporá de 
poder de decisão efectivo e independente 
da empresa de gás integrada no que 
respeita aos activos necessários para 
explorar, manter ou desenvolver a rede. 
Isto não impede que existam mecanismos 
de coordenação adequados para 
assegurar que a empresa-mãe possa fixar 
os limites globais dos níveis de 
endividamento da sua filial. A 
sociedade-mãe não tem o direito de dar 
instruções sobre a exploração diária ou 
sobre decisões específicas relativas à 
construção ou ao desenvolvimento das 
redes de transporte que respeitem as 
condições fixadas no plano financeiro 
aprovado ou em qualquer instrumento 
equivalente.
III. Conselho de fiscalização e direcção

14. Os presidentes e todos os membros do 
conselho de fiscalização ou da direcção 
do operador da rede de transporte não 
podem exercer funções em qualquer ramo 
da empresa verticalmente integrada. Estes 
também não devem ser membros do 
conselho de fiscalização ou da direcção de 
qualquer sociedade da empresa 



PE404.543v03-00 108/126 AM\717987PT.doc

PT

verticalmente integrada.
15. Os conselhos de fiscalização e a 
direcção do operador da rede de 
transporte incluirão igualmente membros 
independentes, nomeados para um 
mandato de cinco anos, no mínimo. A 
nomeação dos membros do conselho de 
fiscalização e da direcção será notificada 
à entidade reguladora nacional e produz 
efeitos nas condições descritas no n.º 7.
16. Para efeitos do disposto no n.º 15, um 
membro do conselho de fiscalização ou da 
direcção de um operador da rede de 
transporte será considerado independente 
se não tiver quaisquer relações comerciais 
ou outras com a empresa verticalmente 
integrada, com os accionistas que detêm o 
controlo ou com os órgãos de gestão de 
qualquer um deles que possam originar 
um conflito de interesses, em particular:
a) se não tiver sido empregado de 
qualquer ramo de produção ou de 
fornecimento da empresa verticalmente 
integrada nos cinco anos que precederam 
a sua nomeação como membro do 
conselho de fiscalização ou da direcção;
b) se não detiver interesses na empresa 
verticalmente integrada nem receber 
qualquer compensação da mesma ou de 
uma empresa afiliada, com excepção do 
operador da rede de transporte;
c) se não tiver relações comerciais 
significativas com qualquer ramo de 
fornecimento de energia da empresa 
verticalmente integrada durante a sua 
nomeação como membro do conselho de 
fiscalização ou da direcção;
(d) se não for membro do órgão de 
direcção de uma sociedade em que a 
empresa verticalmente integrada nomeie 
membros do conselho de fiscalização ou 
da direcção.
IV. Responsável pela conformidade
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17. Os Estados-Membros assegurarão a 
elaboração e a implementação, por parte 
dos operadores das redes de transporte, de 
um programa de conformidade que 
enuncie as medidas adoptadas para 
garantir a exclusão de comportamentos 
discriminatórios. Este programa deverá 
definir as obrigações específicas dos 
empregados do operador de rede de 
transporte com vista à consecução deste 
objectivo. O programa estará sujeito à 
aprovação da entidade reguladora. A 
observância do programa por parte dos 
operadores das redes de transporte será 
controlada de forma independente pelo 
responsável pela conformidade. A 
entidade reguladora nacional poderá 
impor sanções se o programa de 
conformidade não for devidamente 
aplicado pelo operador da rede de 
transporte.
18. O director-geral ou o órgão de 
direcção do operador da rede de 
transporte nomeará uma pessoa ou um 
organismo para o desempenho da função 
de responsável pela conformidade 
encarregado de:
(i) controlar a aplicação do programa de 
conformidade;

(ii) redigir um relatório anual 
circunstanciado que enuncie as medidas 
adoptadas para garantir a aplicação do 
programa de conformidade e apresentá-lo 
à entidade reguladora nacional; definir 
medidas para a aplicação do programa de 
conformidade e apresentar um relatório à 
entidade reguladora nacional;
(iii) formular recomendações sobre o 
programa de conformidade e a sua 
aplicação.
19. A independência do responsável pela 
conformidade será garantida, 
nomeadamente, pelos termos do seu 
contrato de trabalho.
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20. O responsável pela conformidade 
poderá ser ouvido regularmente pelo 
conselho de fiscalização ou pela direcção 
do operador da rede de transporte e da 
empresa verticalmente integrada, bem 
como pelas entidades reguladoras.
21. O responsável pela conformidade 
assistirá a todas as reuniões do conselho 
de fiscalização e da direcção do operador 
da rede de transporte em que sejam 
abordadas as seguintes questões:
(i) condições de acesso e ligação à rede, 
incluindo a cobrança das taxas de acesso, 
das receitas associadas ao 
congestionamento e dos pagamentos 
efectuados a título do mecanismo de 
compensação entre operadores de redes 
de transporte em conformidade com o 
artigo 7.º do Regulamento (CE) n.º 
1775/2005;
(ii) acções empreendidas para a 
exploração, a manutenção e o 
desenvolvimento da rede de transporte, 
incluindo os investimentos de interligação 
e de ligação;
(iii) regras de compensação, incluindo 
regras para a energia de reserva;

(iv) compras de energia para compensar 
as perdas de energia.

22. Nestas reuniões, o responsável pela 
conformidade evitará que as informações 
relativas às actividades de produção ou 
fornecimento que possam ser 
comercialmente vantajosas sejam 
comunicadas de forma discriminatória ao 
conselho de fiscalização ou à direcção.
23. O responsável pela conformidade terá 
acesso a todos os livros, registos e 
instalações do operador da rede de 
transporte, bem como a todas as 
informações necessárias para o 
desempenho das suas funções.
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24. O responsável pela conformidade só 
poderá ser nomeado ou destituído pelo 
director-geral ou pelo órgão de direcção 
após aprovação prévia da entidade 
reguladora nacional.
25. Após a revogação do seu mandato, o 
responsável pela conformidade será 
proibido de manter relações comerciais 
com a empresa verticalmente integrada 
durante um período mínimo de cinco 
anos.
V. Desenvolvimento da rede e poderes de 
decisão em matéria de investimento

26. Pelo menos de dois em dois anos, os 
operadores das redes de transporte 
elaborarão um plano decenal de 
desenvolvimento da rede. Deverão definir 
medidas eficazes para garantir a 
adequação da rede e a segurança do 
aprovisionamento.
27. O plano decenal de desenvolvimento 
da rede deverá, nomeadamente:

a) indicar aos intervenientes no mercado 
as principais infra-estruturas de 
transporte a construir nos próximos dez 
anos;
b) incluir todos os investimentos já 
acordados e indicar os novos 
investimentos que deverão ser objecto de 
uma decisão de execução nos próximos 
três anos.
28. Para efeitos de elaboração do seu 
plano decenal de desenvolvimento da 
rede, cada operador da rede de transporte 
deve formular hipóteses razoáveis sobre a 
evolução da produção, do consumo e do 
comércio com outros países, tendo em 
conta os planos de investimento nas redes 
já existentes a nível regional e europeu. O 
operador da rede de transporte 
apresentará o projecto de plano à 
entidade reguladora nacional em tempo 
útil.
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29. A entidade reguladora nacional 
consultará, de forma aberta e 
transparente, todos os utilizadores da rede 
relevantes sobre o projecto de plano e 
poderá publicar o resultado dessa 
consulta, nomeadamente no que se refere 
às eventuais necessidades de investimento.
30. A entidade reguladora nacional 
verificará se o projecto de plano decenal 
de desenvolvimento da rede cobre todas as 
necessidades de investimento identificadas 
na consulta. A autoridade reguladora 
nacional poderá obrigar o operador da 
rede de transporte a alterar o seu plano.
31. Se o operador da rede de transporte se 
recusar a efectuar um dos investimentos 
enumerados no plano decenal de 
desenvolvimento da rede que devem ser 
realizados nos próximos três anos, os 
Estados-Membros providenciarão para 
que a entidade reguladora nacional possa 
tomar uma das medidas seguintes:
a) exigir, por todos os meios legais, ao 
operador da rede de transporte que 
cumpra as suas obrigações em matéria de 
investimentos servindo-se das suas 
capacidades financeiras, ou
b) convidar investidores independentes a 
apresentar propostas para os 
investimentos necessários numa rede de 
transporte e, simultaneamente, poderá 
obrigar o operador da rede de transporte 
a:
- aceitar o financiamento por terceiros,
- aceitar a constituição de novos activos 
por terceiros ou constituí-los,
- explorar os novos activos em causa, e
- aceitar um aumento de capital, a fim de 
financiar os investimentos necessários e 
permitir que investidores independentes 
participem neste aumento de capital.
As modalidades financeiras deste 
dispositivo estão sujeitas à aprovação da 
entidade reguladora nacional. Em ambos 
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os casos, o regulamento tarifário 
permitirá a cobrança de receitas que 
cubram os custos destes investimentos.
32. A entidade reguladora nacional 
controlará e avaliará a execução do plano 
de investimentos.
VI. Poderes de decisão em matéria de 
acesso de terceiros à rede de transporte
33. Os operadores das redes de transporte 
devem elaborar e publicar procedimentos 
transparentes e eficazes para o acesso não 
discriminatório de terceiros à rede. Estes 
procedimentos estão sujeitos à aprovação 
das entidades reguladoras nacionais.
34. Os operadores das redes de transporte 
não terão o direito de recusar o acesso de 
terceiros à rede alegando futuras 
eventuais limitações da capacidade da 
rede, tais como congestionamento em 
partes longínquas da rede de transporte. 
O operador da rede de transporte 
fornecerá as informações necessárias.
35. Os operadores das redes de transporte 
não terão o direito de recusar um novo 
acesso à rede pelo simples facto de este 
implicar custos adicionais decorrentes da 
necessidade de aumentar a capacidade 
dos elementos da rede a curta distância do 
ponto de ligação.
VII. Cooperação regional
36. Os Estados-Membros que decidirem 
cooperar a nível regional imporão aos 
operadores da rede de transporte 
determinadas obrigações que deverão ser 
cumpridas segundo um calendário 
claramente definido e conduzir 
gradualmente à criação de um centro 
regional de distribuição comum 
responsável pelas questões de segurança, 
no prazo de seis anos a contar da data de 
entrada em vigor da Directiva .../.../CE 
[que altera a Directiva 2003/55/CE, que 
estabelece regras comuns para o mercado 
interno de gás natural].
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37. Se a cooperação a nível regional entre 
vários Estados-Membros se deparar com 
problemas, a Comissão, no seguimento de 
um pedido conjunto desses 
Estados-Membros, poderá nomear um 
coordenador regional.
38. O coordenador regional promoverá a 
cooperação a nível regional entre as 
entidades reguladoras e quaisquer outras 
autoridades públicas competentes, 
operadores de redes, bolsas de energia, 
utilizadores da rede e intervenientes no 
mercado. Competirá ao coordenador 
regional, nomeadamente:
a) promover novos investimentos eficazes 
em interligações. Para o efeito, assistirá 
os operadores das redes de transporte 
aquando da elaboração dos respectivos 
planos de interligação regional e 
contribuirá para a coordenação das 
decisões de investimento e, se necessário, 
do processo de avaliação e atribuição das 
capacidades;
b) promover a utilização eficaz e segura 
das redes. Para o efeito, contribuirá para 
a coordenação entre os operadores das 
redes de transporte, as entidades 
reguladoras nacionais e outras 
autoridades nacionais competentes 
aquando da elaboração de mecanismos 
conjuntos de atribuição e salvaguarda;
c) apresentar à Comissão e aos 
Estados-Membros em causa um relatório 
anual sobre os progressos realizados na 
região e sobre os obstáculos e as 
dificuldades que se opõem à realização de 
progressos.
VIII. Sanções
39. A fim de desempenhar as tarefas que 
lhe são atribuídas nos termos do presente 
artigo, a entidade reguladora nacional:
(i) terá o direito de exigir toda e qualquer
informação ao operador da rede de 
transporte e de contactar directamente 
qualquer membro do pessoal do operador 
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da rede de transporte; se persistirem 
dúvidas, a entidade reguladora nacional 
disporá do mesmo direito em relação à 
empresa verticalmente integrada e às suas 
filiais;
(ii) poderá realizar todas as inspecções 
necessárias junto do operador da rede de 
transporte e, se persistirem dúvidas, junto 
da empresa verticalmente integrada e 
respectivas filiais; serão aplicáveis as 
disposições do artigo 20.º do Regulamento 
do Conselho (CE) n.º 1/2003, de 16 de 
Dezembro de 2002, sobre a execução das 
regras de concorrência estabelecidas nos 
artigos 81º e 82º do Tratado1.
40. A fim de desempenhar as tarefas que 
lhe são atribuídas nos termos do presente 
artigo, a entidade reguladora nacional 
terá o direito de impor sanções eficazes, 
adequadas e dissuasoras ao operador da 
rede de transporte e/ou à empresa 
verticalmente integrada que não 
cumpram as obrigações que lhe 
incumbem por força do presente artigo ou 
quaisquer decisões da entidade 
reguladora nacional. Esta competência 
incluirá o direito de:
(i) impor sanções pecuniárias eficazes, 
adequadas e dissuasoras, calculadas em 
função do volume de negócios do 
operador da rede de transporte;
(ii) ordenar que seja posto termo a um 
comportamento discriminatório;

(iii) retirar, parcial ou totalmente, a 
licença ao operador da rede de transporte, 
se este violar reiteradamente as 
disposições do presente artigo em matéria 
de separação."
1    OJ L 1 de 4.1.2003, p. 1.

Or. en



PE404.543v03-00 116/126 AM\717987PT.doc

PT

Justificação

É dada aos Estados-Membros a oportunidade de prosseguir a liberalização dos seus 
mercados sem terem de recorrer à separação da propriedade.

Alteração 274
Anne Laperrouze

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8-A (novo)
Directiva 2003/55/CE
Artigo 9-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) É inserido o seguinte artigo:
"Artigo 9.º-B
Separação efectiva e eficaz das redes de 
transporte
I. Activos, equipamento, pessoal e 
identidade
1. Os operadores das redes de transporte 
disporão de todos os recursos humanos, 
materiais e financeiros da empresa 
verticalmente integrada necessários à 
actividade regular de transporte de gás, 
em particular:
(i) disporão dos activos necessários para 
assegurar a actividade regular de 
transporte de gás;
(ii) empregarão o pessoal necessário para 
assegurar a actividade regular de 
transporte de gás;
(iii) a partilha de pessoal e a prestação de 
serviços entre ramos de produção ou de 
fornecimento da empresa verticalmente 
integrada limitam-se às situações em que 
não haja risco de discriminação e estão 
sujeitas à aprovação das entidades 
reguladoras nacionais, a fim de evitar 
problemas de concorrência e conflitos de 
interesses;
(iv) os recursos destinados a financiar 
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futuros projectos de investimento devem 
ser disponibilizados em tempo útil.
2. As actividades consideradas necessárias 
para a actividade regular de transporte de 
gás referida no n.º 1 incluirão, no 
mínimo:
- a representação do operador da rede de 
transporte, bem como contactos com 
terceiros e entidades reguladoras 
nacionais;
- a concessão e a gestão do acesso de 
terceiros à rede;
- a cobrança das taxas de acesso e das 
receitas associadas ao congestionamento;
- a exploração, a manutenção e o 
desenvolvimento da rede de transporte;
- o planeamento do investimento, de 
molde a assegurar a capacidade a longo 
prazo da rede para dar resposta a uma 
procura razoável e garantir a segurança 
do aprovisionamento;
- serviços jurídicos;
- serviços de contabilidade e de 
tecnologias de informação.
3. Os operadores das redes de transporte 
terão a forma jurídica de sociedade por 
acções.
4. Os operadores das redes de transporte 
terão a sua própria identidade social, 
totalmente diferente da identidade da 
empresa verticalmente integrada, com 
imagem de marca, actividades de 
comunicação e instalações distintas.
5. As contas dos operadores das redes de 
transporte serão verificadas por um 
revisor de contas distinto daquele que 
verifica as contas da empresa 
verticalmente integrada e de todas as 
respectivas empresas afiliadas.
II. Independência dos gestores, do 
director-geral e do órgão de direcção do 
operador de rede de transporte
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6. As decisões relativas à nomeação e à 
cessação antecipada do cargo de 
director-geral ou de membro do órgão de 
direcção do operador da rede de 
transporte, bem como à celebração do 
respectivo contrato de trabalho e à sua 
rescisão, serão notificadas à entidade 
reguladora nacional ou a qualquer outra 
autoridade nacional competente. Estas 
decisões e acordos só poderão produzir 
efeitos se, no prazo de três semanas após a 
notificação, a entidade reguladora 
nacional ou qualquer outra autoridade 
nacional competente não tiver exercido o 
seu direito de veto. O veto poderá ser 
expresso se a nomeação e a celebração do 
respectivo contrato suscitarem sérias 
dúvidas quanto à independência 
profissional do director-geral ou do 
membro do órgão de direcção designado; 
em caso de cessação antecipada do cargo 
e do respectivo contrato, pode ser exercido 
o direito de veto se existirem sérias 
dúvidas quanto à razão e à justificação 
dessa medida.
7. Os membros do órgão de gestão do 
operador da rede de transporte terão o 
direito de interpor recurso perante a 
entidade reguladora nacional ou qualquer 
outra autoridade nacional competente, ou 
perante um tribunal, em caso de cessação 
antecipada do seu cargo.
8. Após a cessação do cargo junto do 
operador da rede de transporte, o 
director-geral e os membros do órgão de 
direcção não poderão exercer funções em 
qualquer ramo de produção ou de 
fornecimento da empresa verticalmente 
integrada durante um período mínimo de 
três anos.
9. O director-geral e os membros do órgão 
de direcção não poderão deter interesses 
nem receber qualquer compensação de 
outra sociedade da empresa verticalmente 
integrada que não seja o operador da rede 
de transporte. A sua remuneração não 
estará subordinada às actividades da 
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empresa verticalmente integrada que não 
sejam as do operador da rede de 
transporte.
10. O director-geral e os membros do 
órgão de direcção do operador da rede de 
transporte não assumirão qualquer 
responsabilidade, directa ou indirecta, 
pela exploração diária de outro ramo da 
empresa verticalmente integrada.
11. Sem prejuízo do atrás disposto, o 
operador da rede de transporte disporá de 
poder de decisão efectivo e independente 
da empresa de gás integrada no que 
respeita aos activos necessários para 
explorar, manter ou desenvolver a rede. 
Esta disposição não impede que exista um 
mecanismo de coordenação adequado 
para assegurar a protecção dos direitos de 
supervisão económica e de gestão da 
empresa-mãe no que respeita à 
rentabilidade dos activos de uma sua filial 
regulados indirectamente, nos termos do 
artigo 24.º-C. Esta disposição deve 
permitir, em particular, que a 
empresa-mãe aprove o plano financeiro 
anual, ou qualquer instrumento 
equivalente, do operador da rede de 
transporte e estabeleça limites globais 
para os níveis de endividamento da sua 
filial. Esta disposição não deve permitir 
que a empresa-mãe dê instruções 
relativamente à exploração diária, nem 
relativamente às decisões específicas 
sobre a construção ou o melhoramento 
das condutas de transporte de gás que não 
excedam as condições do plano financeiro 
aprovado ou do instrumento equivalente.
III. Conselho de fiscalização ou direcção
12. Os presidentes do conselho de 
fiscalização ou da direcção do operador 
da rede de transporte não poderão exercer 
funções em qualquer ramo de produção 
ou de fornecimento da empresa 
verticalmente integrada.
13. Os conselhos de fiscalização e a 
direcção do operador da rede de 
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transporte incluirão igualmente membros 
independentes, nomeados para um 
mandato de cinco anos, no mínimo. A 
nomeação dos membros do conselho de 
fiscalização ou da direcção será 
notificada à entidade reguladora ou a 
qualquer outra autoridade nacional 
competente e produzirá efeitos 
vinculativos nas condições descritas no n.º 
6.
14. Para efeitos do disposto no n.º 13, um 
membro do conselho de fiscalização ou da 
direcção de um operador da rede de 
transporte será considerado independente 
se não tiver quaisquer relações comerciais 
ou outras com a empresa verticalmente 
integrada, com os accionistas que detêm o 
controlo ou com os órgãos de direcção de 
qualquer um deles que possam originar 
um conflito de interesses, em particular:
a) se não tiver sido empregado de 
qualquer ramo de produção ou de 
fornecimento da empresa verticalmente 
integrada nos cinco anos que precederam 
a sua nomeação como do membro 
conselho de fiscalização ou da direcção;
b) se não detiver interesses na empresa 
verticalmente integrada nem receber 
qualquer compensação da mesma ou de 
uma empresa afiliada, com excepção do 
operador da rede de transporte;
c) se não tiver quaisquer relações 
comerciais significativas com qualquer 
ramo de fornecimento de energia da 
empresa verticalmente integrada durante 
a sua nomeação como membro do 
conselho de fiscalização ou da direcção;
(d) se não for membro do órgão de 
direcção de uma sociedade em que a 
empresa verticalmente integrada nomeia 
membros do conselho de fiscalização ou 
da direcção.
IV. Responsável pela conformidade
15. Os Estados-Membros assegurarão a 
elaboração e a implementação, por parte 
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dos operadores das redes de transporte, de 
um programa de conformidade que 
enuncie as medidas adoptadas para 
garantir a exclusão de comportamentos 
discriminatórios. O programa definirá 
igualmente as obrigações específicas dos 
empregados do operador de rede de 
transporte com vista à consecução deste 
objectivo. O programa será submetido à 
aprovação da entidade reguladora 
nacional ou de qualquer outra autoridade 
nacional competente. A observância do 
programa será controlada de forma 
independente pelo responsável pela 
conformidade. A entidade reguladora 
nacional poderá impor sanções se o 
programa de conformidade não for 
devidamente aplicado pelo operador da 
rede de transporte.
16. O director-geral ou o órgão de 
direcção do operador da rede de 
transporte nomearão uma pessoa ou um 
organismo para o desempenho da função 
de responsável pela conformidade 
encarregado de:
(i) controlar a aplicação do programa de 
conformidade;
(ii) elaborar um relatório anual que 
enuncie as medidas adoptadas para 
garantir a aplicação do programa de 
conformidade e apresentar este relatório à 
entidade reguladora;
(iii) formular recomendações sobre o 
programa de conformidade e a sua 
aplicação.
17. A independência do responsável pela 
conformidade será garantida, 
nomeadamente, pelos termos do seu 
contrato de trabalho.
18. O responsável pela conformidade 
poderá ser ouvido regularmente pelo 
conselho de fiscalização ou pela direcção 
do operador da rede de transporte e da 
empresa verticalmente integrada e pelas 
entidades reguladoras nacionais.
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19. O responsável pela conformidade 
assistirá a todas as reuniões do conselho 
de fiscalização e da direcção do operador 
da rede de transporte em que forem 
abordadas as seguintes questões:
(i) condições de acesso e ligação à rede, 
incluindo a cobrança das taxas de acesso 
e das receitas associadas ao 
congestionamento;
(ii) acções empreendidas para a 
exploração, a manutenção e o 
desenvolvimento da rede de transporte, 
incluindo os investimentos de interligação 
e de ligação;
(iii) regras de compensação, incluindo a 
necessidade de flexibilidade do operador 
da rede;
(iv) compras de energia para suprir as 
necessidades do operador de rede de 
transporte.
20. Nestas reuniões, o responsável pela 
conformidade evitará que as informações 
relativas às actividades de produção ou 
fornecimento que possam ser 
comercialmente vantajosas sejam 
comunicadas de forma discriminatória ao 
conselho de fiscalização ou à direcção.
21. O responsável pela conformidade terá 
acesso a todos os livros, registos e 
instalações do operador da rede de 
transporte, bem como a todas as 
informações necessárias para o 
desempenho das suas funções.
22. O responsável pela conformidade só 
poderá ser nomeado ou destituído pelo 
director-geral ou pelo órgão de direcção 
após aprovação prévia da entidade 
reguladora nacional.
V. Desenvolvimento da rede e poderes de 
decisão em matéria de investimento
23. Pelo menos de dois em dois anos, os 
operadores das redes de transporte 
elaborarão um plano decenal de 
desenvolvimento da rede. Deverão definir 



AM\717987PT.doc 123/126 PE404.543v03-00

PT

medidas eficazes para garantir a 
adequação da rede e a segurança do 
aprovisionamento.
24. O plano decenal de desenvolvimento 
da rede deverá, nomeadamente:
a) indicar aos intervenientes no mercado
as principais infra-estruturas de 
transporte a construir nos próximos dez 
anos;
b) incluir todos os investimentos já 
acordados e indicar os novos 
investimentos que deverão ser objecto de 
uma decisão de execução nos próximos 
três anos.
25. Para elaborar o projecto deste plano, 
cada operador da rede de transporte 
formulará hipóteses razoáveis sobre a 
evolução da produção, do consumo e do 
comércio com outros países, tendo em 
conta os planos de investimentos nas 
redes já existentes a nível regional e 
europeu. O operador da rede de 
transporte apresentará o projecto de plano 
ao órgão nacional competente em tempo 
útil.
26. O órgão nacional competente 
consultará, de forma aberta e 
transparente, todos os utilizadores da rede 
pertinentes sobre o projecto de plano  e 
poderá publicar o resultado da consulta, 
em particular no que se refere às 
eventuais necessidades de investimento.
27. O órgão nacional competente 
analisará se o plano decenal de 
desenvolvimento da rede cobre todos os 
investimentos identificados na consulta. O 
órgão nacional competente poderá 
obrigar o operador da rede de transporte a 
modificar o seu plano.
28. O órgão nacional competente referido 
nos n.ºs 25, 26 e 27 poderá ser a entidade 
reguladora nacional, qualquer outra 
autoridade nacional competente ou um 
mandatário designado pelos operadores 
das redes de transporte para assegurar o 
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desenvolvimento da rede. Neste último 
caso, os operadores das redes de 
transporte submeterão à aprovação da 
autoridade nacional competente o 
projecto de estatutos, de lista de membros 
e de regulamento interno.
29. Se o operador da rede de transporte se 
recusar a efectuar um dos investimentos 
enumerados no plano decenal de 
desenvolvimento da rede que devem ser 
realizados nos próximos três anos, os 
Estados-Membros providenciarão para 
que a entidade reguladora nacional ou 
qualquer outra autoridade nacional 
competente possa tomar uma das medidas 
seguintes:
a) exigir, por todos os meios legais, ao 
operador da rede de transporte que 
cumpra as suas obrigações em matéria de 
investimentos servindo-se das suas 
capacidades financeiras, ou
b) convidar investidores independentes a 
apresentar propostas para os 
investimentos necessários numa rede de 
transporte, exortando o operador da rede 
de transporte a:
- aceitar o financiamento por terceiros,
- aceitar a constituição de novos activos 
por terceiros ou constituí-los, e
- explorar os novos activos em causa. 
Os regimes de financiamento pertinentes 
serão submetidos à aprovação da entidade 
reguladora nacional ou de qualquer outra 
autoridade nacional competente. Em 
qualquer dos casos, as disposições 
tarifárias permitirão a cobrança de 
receitas que cubram os custos destes 
investimentos.
30. A autoridade nacional competente 
controlará e avaliará a execução do plano 
de investimentos.
VI. Cooperação regional
31. Quando a cooperação a nível regional 
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entre vários Estados-Membros se deparar 
com problemas significativos, a Comissão, 
de comum acordo com os 
Estados-Membros, poderá nomear um 
coordenador regional.
32. O coordenador regional deverá 
promover a cooperação a nível regional 
entre as entidades reguladoras e 
quaisquer outras autoridades públicas 
competentes, operadores de redes, bolsas 
de gás, utilizadores da rede e 
intervenientes no mercado. Competirá ao 
coordenador regional, nomeadamente:
a) promover novos investimentos eficazes 
em interligações. Para o efeito, assistirá 
os operadores das redes de transporte 
aquando da elaboração dos respectivos 
planos de interligação regional e 
contribuirá para a coordenação das 
decisões de investimento e, se necessário, 
do processo de avaliação e atribuição das 
capacidades;
b) promover a utilização eficaz e segura 
das redes. Para o efeito, contribuirá para 
a coordenação entre os operadores das 
redes de transporte, as entidades 
reguladoras nacionais e outras 
autoridades nacionais competentes 
aquando da elaboração de mecanismos 
conjuntos de atribuição e salvaguarda;
c) apresentar à Comissão e aos 
Estados-Membros em causa um relatório 
anual sobre os progressos realizados na 
região e sobre os obstáculos e as 
dificuldades que se opõem à realização de 
progressos."

Or. en

Justificação

É necessário adoptar uma solução alternativa para que os Estados-Membros garantam a 
independência dos operadores das redes de transporte.
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