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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Na exposição de motivos e nos comentários que tece sobre as propostas de alterações 
legislativas que apresenta no quadro do pacote respeitante ao mercado interno, a Comissão 
indica que os regimes jurídicos presentemente em vigor no quadro do mercado interno da 
energia - não obstante os progressos que cumpre registar - não se afiguram suficientes para 
concluir o mercado interno.

Com a proposta da Comissão Europeia que altera o Regulamento (CE) n.º 1775/2005, relativo 
às condições de acesso às redes de transporte de gás natural, pretende-se inscrever novos 
objectivos no quadro jurídico existente, designadamente:

 estabelecer regras não-discriminatórias para as condições de acesso às instalações de GNL 
e às instalações de armazenamento de gás,

 facilitar a emergência de mercados retalhistas transfronteiras que sejam transparentes e 
funcionem bem,

 facilitar a emergência de um mercado grossista transparente que funcione bem.

O presente parecer constitui um apoio expresso ao requisito de conclusão do mercado interno 
com a maior rapidez possível. O mercado interno visa aumentar a segurança do abastecimento 
a preços razoáveis. No entanto, não é possível subscrever na sua globalidade os instrumentos 
e as normas que a Comissão propõe no projecto de regulamento.

Merecem observações críticas, em particular:

 a avaliação de impacto proposta,

 o respeito, em parte inexistente, do princípio da subsidiariedade,

 a delimitação inconsequente de competências entre as estruturas europeias, bem como

 a ampliação das competências da Comissão em matéria de orientações e o procedimento de 
comitologia.

Sem que se apresentem alterações específicas na matéria, cumpre observar que as questões 
em aberto no tocante à plausibilidade da avaliação de impacto - que foram sobretudo 
expressas pela Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia - não obtiveram uma 
resposta satisfatória. É imprescindível garantir, no quadro de futuras propostas de lei, que os 
estudos e as análises resistam a uma apreciação crítica ou, se assim não for, que a avaliação de 
impacto e, por conseguinte, a proposta da Comissão, não beneficiarão de reconhecimento.

Verifica-se que o princípio da subsidiariedade não é inteiramente respeitado, sobretudo no 
tocante às normas que são propostas para o mercado retalhista. A harmonização que se propõe
intervém em grande medida em domínios jurídicos que se inscrevem no âmbito da 
competência regulamentar dos Estados-Membros. Em vez de se visar a harmonização a nível 
europeu, haveria que alcançar o objectivo de um melhor acesso transfronteiriço a mercados 
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retalhistas transparentes por via de normas nacionais. No presente parecer, introduz-se a 
obrigação legal de facilitar e garantir o acesso transfronteiras aos clientes, através de 
disposições em diferentes domínios jurídicos.

Um outro aspecto importante do presente parecer consiste em conferir transparência às
normas propostas, na óptica dos custos, e intervir no sentido de que exista, no caso de novas 
estruturas europeias, uma delimitação clara entre competências e exercício de funções. Foi 
redigida, para o efeito, uma alteração no sentido de o financiamento não ocorrer através de um 
aumento de tarifas, insusceptível de ser controlado, mas sim directamente a partir do 
orçamento da UE. No que respeita à delimitação no exercício de funções, as competências 
duplas foram substituídas pelo estabelecimento de atribuições claras à Comissão, às entidades 
reguladoras nacionais, à Agência e à Rede dos Operadores das Redes de Transporte de Gás, 
que será criada.

Um terceiro aspecto importante na elaboração das alterações consistiu na formulação de 
restrições jurídicas à actuação da Comissão. O procedimento em vigor, que tem sido utilizado 
no quadro do Regulamento actual - aprovação de orientações pelo Parlamento e pelo 
Conselho e a possibilidade de estas serem ulteriormente ajustadas pela Comissão no quadro 
de um procedimento definido - não deve ser abolido. Com as alterações elaboradas, garante-se 
que, no domínio das questões técnicas, ficam criados os pressupostos necessários para a 
Comissão. Em áreas regulamentares de elevado interesse sociopolítico tem, contudo, de ser 
empregue o processo legislativo ordinário. No intuito de não obstar ao processo legislativo em 
curso, há que conferir à Comissão a possibilidade de propor aditamentos ou de exprimir o 
desejo de adoptar orientações, enquanto modificações ao novo regulamento, no quadro de um 
procedimento ulterior.

O parecer pretende ainda indiciar uma nova abordagem para uma ampliação mais rápida da 
capacidade da rede. Como factor fundamental para superar com rapidez os bloqueios, é 
possível identificar, a par de uma melhor actividade de investimento dos operadores, 
procedimentos de autorização mais simples e menos dispendiosos. Para se obter uma visão 
mais nítida dos períodos de duração dos processos de licenciamento a nível europeu, assim 
como dos custos inerentes aos mesmos, mas também para pôr em evidência normas que 
entravam a ampliação das redes a nível transfronteiriço, é atribuída à Rede dos Operadores 
das Redes de Transporte de Gás uma função supervisora neste domínio. Há que visar 
melhores condições de base no quadro dos processos de licenciamento, na forma de melhores 
práticas ou de medidas legislativas.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários insta a Comissão da Indústria, da 
Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:
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Alteração 1

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

A actualização do plano de investimento com a periodicidade de três anos que é requerida 
destina-se a disponibilizar as informações imprescindíveis, sem dar origem a burocracias 
desnecessárias.

Alteração 2

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de

Justificação

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

Alteração 3

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

A actualização do plano de investimento com a periodicidade de três anos que é requerida 
destina-se a disponibilizar as informações imprescindíveis, sem dar origem a burocracias 
desnecessárias.

Com o aditamento da alínea  f-A) no n.º 1 do artigo 2.º-C, ter-se-á em conta o problema de 
que a existência de diferentes regimes nacionais no domínio dos processos de licenciamento 
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obsta à expansão transfronteiras da rede. No intuito de definir as soluções necessárias ou de 
obter melhorias por via do estabelecimento de melhores práticas, torna-se necessário 
supervisionar a situação existente.

Alteração 4

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

Adaptação da norma, em função das alterações propostas ao artigo 9.º.

Alteração 5

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

Pretende-se, com a presente alteração, assegurar a atribuição inequívoca de competências..
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Alteração 6

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

Adaptação do texto do Regulamento, em função das alterações propostas ao artigo 9.º.

Alteração 7

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de

Justificação

Se a Comissão actuar ao abrigo do n.º 3 do artigo 2.º-E do Regulamento, é possível concluir 
que a rede de operadores, que é financiada com recursos públicos, não cumpre plenamente a 
sua missão nos termos do Regulamento. O Parlamento Europeu e o Conselho deverão ser 
circunstanciadamente informados de tal, a fim de serem introduzidas as alterações 
necessárias.
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Alteração 8

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

Os artigos 2.º-A a 2.º-H, aditados por via da proposta da Comissão, destinam-se a criar uma 
estrutura que terá de ser financiada. Dado que a conexão da nova rede ocorrerá a nível da 
União Europeia, deverá a mesma ser também financiada pelo orçamento da UE. O 
financiamento através de tarifas não possibilitaria um controlo de custos e, em última 
instância, também tornaria impossível avaliar a nova estrutura.

Alteração 9

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. de

Justificação

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

Alteração 10

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

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-C
Limitação da publicação de informações

Se um operador das redes de transporte, 
das instalações de armazenamento ou das 
instalações de GNL considerar que não se 
encontra habilitado, por razões de 
confidencialidade, a publicar todos os 
dados necessários, solicitará às 
autoridades competentes que autorizem 
uma limitação da publicação de 
informações respeitantes ao(s) ponto(s)
em questão.
As autoridades responsáveis darão ou não 
deferimento a cada pedido de autorização 
numa base individual, para o que terão
sobretudo em conta a necessidade de 
protecção legítima do segredo negocial e o 
objectivo de criação de um mercado do 
gás aberto à concorrência.
Não será concedida autorização, na 
acepção do presente artigo, se três ou 
mais utilizadores tiverem adquirido 
contratualmente capacidade 
relativamente ao mesmo ponto.
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Or. de

Justificação

Em casos específicos, a publicação de dados poderá ser contrária à legislação nacional no 
domínio da protecção de dados ou adversa aos objectivos de estabelecimento de um mercado 
de gás natural aberto à concorrência. Afigura-se, por conseguinte, oportuno permitir o 
exame de condições específicas em casos excepcionais.

Alteração 11

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

Os Estados-Membros continuam a ser responsáveis pelos mercados retalhistas e pelas
condições de base, nomeadamente no que respeita aos operadores das redes de distribuição. 
A exemplo do que se passa no mercado dos serviços, também é possível garantir o acesso 
transfronteiras aos clientes sem que exista uma harmonização europeia.

Alteração 12

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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Or. de

Justificação

Os Estados-Membros deverão continuar a ser competentes no que respeita às normas 
necessárias para os mercados retalhistas.

Alteração 13

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Justificação

A autorização para adoptar orientações relativas ao n.º 3 do artigo 2.º-C está consagrada no 
n.º 3 do artigo 2.º-E. Dado que as restantes orientações mencionadas no n.º 1 do artigo 9.º 
apenas podem ser alteradas, mas não adoptadas, pela Comissão, há que suprimir a 
referência às razões sistemáticas enunciadas no artigo 9.º.

Alteração 14

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. No anexo figuram as orientações sobre 
as questões mencionadas no n.º 1, alíneas 
a), b) e c), em relação aos operadores das 
redes de transporte. As orientações  
necessárias no que respeita ao n.º 1, 
alíneas a) a c), relativas aos operadores de 
instalações de armazenamento e aos 



PA\705318PT.doc 13/14 PE400.563v01-00

PT

operadores de instalações de GNL, bem 
como as orientações referentes aos pontos 
enunciados no n.º 1, alíneas d) a f), serão 
adoptadas em data ulterior no quadro do 
processo ordinário e constituirão o anexo 
II do presente regulamento.

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. Dado que a Comissão classifica as orientações como sendo necessárias para 
alcançar os objectivos do Regulamento, também estas devem ficar definidas no âmbito do 
Regulamento. Assiste à Comissão a liberdade de propor, no decurso do processo, 
aditamentos que se revelem necessários.

Alteração 15

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

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode alterar as orientações 
referidas no primeiro parágrafo e adoptar 
orientações sobre as questões 
mencionadas no n.º 1. As medidas que 
têm por objectivo alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento, 
complementando-o, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo, referido no 
n.º 2 do artigo 14.º.”

A Comissão pode alterar as orientações 
referidas no primeiro parágrafo. As 
medidas que têm por objectivo alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, complementando-o, serão 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo, referido no n.º 2 do artigo 14.º.”

Or. de

Justificação

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 
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competências para a Comissão deverá continuar a cingir-se a adaptações eventualmente 
necessárias. Dado que a Comissão classifica as orientações como sendo necessárias para 
alcançar os objectivos do Regulamento, também estas devem ficar definidas no âmbito do 
Regulamento. 
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