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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A proposta da Comissão que cria uma Agência europeia para coordenar as entidades 
reguladoras nacionais do sector da energia surge no momento adequado e é a consequência 
lógica da evolução, desde há alguns anos a esta parte, do dispositivo energético europeu. 

Originariamente, os serviços públicos do sector da energia e do gás eram mormente 
assegurados, nos 27 países europeus, por empresas – na sua maioria públicas – que detinham 
praticamente um monopólio a nível nacional ou regional. Mas há muito que estas entidades
começaram a vender-se mutuamente energia. Em consequência, foi necessário definir regras 
tendo em vista uma concorrência sã entre estas entidades e as novas entidades que poderiam 
surgir no mercado. A doutrina que gradualmente se tem imposto é a da separação entre, por 
um lado, as duas redes de transporte de energia (electricidade e gás) e, por outro, a 
multiplicidade de empresas de produção e de fornecimento de energia. Esta separação deve 
ser de molde a assegurar a neutralidade do sistema de transporte em relação aos numerosos
produtores existentes. A forma como esta separação é efectuada (com ou sem separação 
patrimonial) não se inscreve no âmbito do presente regulamento. Ao mesmo tempo, a 
Comissão precisa que esta separação deve ser realizada independentemente do regime de 
propriedade, pública ou privada, tanto a nível do transporte como a nível das actividades de 
produção e de fornecimento. 

Esta evolução terá por resultado a transformação do sistema europeu de redes nacionais de 
transporte em monopólios naturais, tal como sucedeu com o sistema de estradas, portos e 
aeroportos onde se verifica uma concorrência entre camiões, navios e aviões pertencentes a 
milhares de empresas. A Comissão vai inclusivamente ao ponto de precisar que uma parte das 
capacidades de armazenagem de gás deverá ser integrada neste bem público europeu que é o 
sistema de transporte. 

Assim sendo, três ordens de problemas se colocam: 

- Garantir o livre acesso de todos os produtores, tanto grandes como pequenos (desde o 
proprietário de uma eólica até ao proprietário de um parque de centrais nucleares), ao sistema 
de transporte, de forma totalmente transparente e sem quaisquer discriminações em função da 
sua dimensão ou nacionalidade; 

- Regular o mercado da energia em função da política energética da União Europeia (a qual 
inclui as política de integração social e regional e de protecção ambiental, em especial do 
clima); 

- Realizar a interligação física e a harmonização das normas técnicas entre as redes à escala 
europeia, bem como a sua abertura aos países terceiros que fornecem nomeadamente gás (a 
Rússia) ou electricidade (a Suíça). 

Esta indispensável interligação e harmonização justifica a criação de uma entidade de 
coordenação dos reguladores nacionais (a Agência). 

Através da interligação do sistema das redes de transporte nacionais e da coordenação dos 
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seus reguladores pela Agência constituir-se-ia um verdadeiro serviço público da energia 
assente na cooperação à escala europeia. 

O vosso relator acolhe favoravelmente as propostas da Comissão, embora considere 
necessário esclarecer dois aspectos. 

Em primeiro lugar, os poderes da Agência. 

A Comissão tem razão ao rejeitar a hipótese de uma alteração dos Tratados com o único 
objectivo de dotar esta Agência de poderes vinculativos. A Comissão reconhece não dispor 
nem dos meios técnicos nem do pessoal para tal, propondo, por conseguinte, uma agência 
dotada sobretudo de poderes consultivos que remeteria as decisões e eventuais sanções para a 
própria Comissão. 

O vosso relator considera que existem bases jurídicas suficientes para alargar os poderes desta 
agência em matéria de mercado interno e de luta contra os abusos de posição dominante, 
deixando simultaneamente à Comissão o poder de aplicar multas. Em contrapartida, a 
supervisão da conformidade da política dos reguladores nacionais com a política energética da 
União apenas pode, no actual estádio, ser objecto de pareceres não vinculativos. 

Em segundo lugar, as responsabilidades da Agência. 

A credibilidade da Agência perante o mercado exige a sua total independência em relação aos 
agentes cujo comportamento deve regular, quer se trate dos operadores das redes de transporte 
de energia ou dos operadores das actividades de produção e fornecimento de energia. Uma 
agência assim dotada de um poder de decisão sobre agentes privados ou públicos deve dispor 
de uma legitimidade baseada numa responsabilidade democrática. 

Ao propor um aumento da capacidade de acção directa da Agência (sem passar pela mediação 
da Comissão Europeia), o vosso relator procurou, pois, contrabalançar estes poderes 
acrescidos com uma maior responsabilidade democrática face ao Parlamento e ao Conselho. 
A Agência deve não só agir em conformidade com os Tratados e com o direito derivado como 
deve também dar conta das suas decisões e dos seus pareceres às instâncias legislativas 
europeias das quais a sua autoridade emana. 

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
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A Agência deve assegurar que as 
funções de regulação desempenhadas a 
nível nacional pelas entidades reguladoras 
nacionais em conformidade com a 
Directiva 2003/54/CE e com a Directiva 
2003/55/CE sejam correctamente 
coordenadas e, se necessário, completadas 
a nível comunitário. Para tal, é necessário 
garantir a independência da Agência, a sua 
elevada capacidade técnica e regulamentar, 
transparência e eficiência.

(6) A Agência deve assegurar que as 
funções de regulação desempenhadas a 
nível nacional pelas entidades reguladoras 
nacionais em conformidade com a 
Directiva 2003/54/CE e com a Directiva 
2003/55/CE sejam correctamente 
coordenadas e, se necessário, completadas 
a nível comunitário. Para tal, é necessário 
garantir a independência da Agência em 
relação aos operadores (públicos ou 
privados) do transporte, da distribuição e
da produção de energia, a conformidade 
da sua acção com a legislação 
comunitária, a sua elevada capacidade 
técnica e regulamentar, transparência e 
eficiência.

Or. fr

Justificação

A presente alteração visa precisar a independência da Agência: independência face aos 
operadores entre os quais deve arbitrar e responsabilidade democrática em relação ao 
direito da União e aos seus órgãos legislativos.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Dado que a Agência tem uma visão 
geral das entidades reguladoras nacionais, 
deve assumir um papel de aconselhamento 
da Comissão nas questões de regulação do 
mercado. Deve também informar a 
Comissão sempre que considere que a 
cooperação entre operadores de redes de 
transporte não produz os resultados 

(9) Dado que a Agência tem uma visão 
geral das entidades reguladoras nacionais, 
deve assumir um papel de aconselhamento 
do Parlamento, do Conselho e da 
Comissão nas questões de regulação do 
mercado. Deve também informar a 
Comissão sempre que considere que a 
cooperação entre operadores de redes de 
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necessários ou que uma entidade 
reguladora nacional cuja decisão tenha 
infringido orientações não se mostra 
disposta a respeitar o parecer da Agência.

transporte não produz os resultados 
necessários ou que uma entidade 
reguladora nacional cuja decisão tenha 
infringido orientações não se mostra 
disposta a respeitar o parecer da Agência.

Or. fr

Justificação

A presente alteração visa estender as missões de aconselhamento da Agência às instâncias
legislativas da União. Em contrapartida, a Agência apenas está obrigada a respeitar um
dever de alerta em relação ao executivo (a Comissão).

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A Agência deve também poder emitir 
orientações não vinculativas para ajudar as 
entidades reguladoras e os intervenientes 
no mercado a partilhar boas práticas.

(10) A Agência deve também poder emitir 
orientações não vinculativas para ajudar as 
entidades reguladoras e os intervenientes 
no mercado a partilhar boas práticas no 
âmbito da aplicação da política energética 
definida pela legislação comunitária.

Or. fr

Justificação

A presente alteração visa lembrar que são as instâncias legislativas da União que fixam os 
objectivos de política energética relativamente aos quais se pretendem identificar boas 
práticas.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A Agência deve dispor dos poderes 
necessários para desempenhar as funções 
de regulamentação com eficiência e 
sobretudo de forma independente. A 

(13) A Agência deve dispor dos poderes 
necessários para desempenhar as funções 
de regulamentação com eficiência e 
sobretudo de forma independente. A 
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independência das entidades reguladoras 
não só é um princípio de base da boa 
governação mas também uma condição 
fundamental para assegurar a confiança do 
mercado. Em função da situação a nível 
nacional, o Conselho de Reguladores deve, 
pois, actuar independentemente de 
quaisquer interesses de mercado e não 
solicitar nem receber instruções de nenhum 
Governo nem de qualquer outra entidade 
pública ou privada.

independência das entidades reguladoras
em relação aos operadores do transporte, 
da distribuição e da produção de energia
não só é um princípio de base da boa 
governação mas também uma condição 
fundamental para assegurar a confiança do 
mercado. Em função da situação a nível 
nacional, o Conselho de Reguladores deve, 
pois, actuar independentemente de 
quaisquer interesses de mercado e não 
solicitar nem receber instruções de nenhum 
Governo nem de qualquer outra entidade 
pública ou privada, observando 
simultaneamente a legislação comunitária 
relativa à política energética, ambiental, 
do mercado interno e da concorrência e 
informando as autoridades da União das 
suas decisões e propostas.

Or. fr

Justificação

A presente alteração visa precisar a independência da Agência: independência face aos 
operadores entre os quais deve arbitrar e responsabilidade democrática em relação ao 
direito da União e aos seus órgãos legislativos.

Precisa também a responsabilidade democrática da Agência.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Nos casos em que a Agência tenha 
poderes de decisão, as partes interessadas 
devem, por razões de economia processual,
ter o direito de interpor recurso junto da 
Câmara de Recurso, que deve fazer parte 
da Agência mas ser independente da sua 
estrutura administrativa e reguladora.

(14) Nos casos em que a Agência tenha 
poderes de decisão, as partes interessadas 
devem, por razões de economia processual, 
ter o direito de interpor recurso em 
primeira instância junto da Câmara de 
Recurso, que deve fazer parte da Agência 
mas ser independente da sua estrutura 
administrativa e reguladora, sem prejuízo 
do seu direito de recorrer para o Tribunal 
de Justiça.
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Or. fr

Justificação

Precisam-se os direitos de recurso das partes em relação às decisões da Agência.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A Agência deve aplicar as regras 
gerais relativas ao acesso público aos 
documentos em poder dos organismos 
comunitários. O Conselho de 
Administração deve estabelecer as medidas 
práticas para a protecção das informações 
comercialmente sensíveis e dos dados 
pessoais.

(17) A Agência deve aplicar as regras 
gerais relativas ao acesso público aos 
documentos em poder dos organismos 
comunitários, em particular a Convenção 
de Aarhus. O Conselho de Administração 
deve estabelecer as medidas práticas para a 
protecção das informações comercialmente 
sensíveis e dos dados pessoais.

Or. fr

Justificação

Reafirma-se o carácter vinculativo da Convenção de Aarhus (nomeadamente sobre a 
transparência das avaliações de impacto ambiental) em relação a todas as instituições da 
União e, por conseguinte, também no que se refere à Agência.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 4 – alínea c

Texto da Comissão Alteração

(c) Emitir pareceres e recomendações à 
Comissão;

(c) Emitir pareceres e recomendações ao 
Parlamento, ao Conselho, à Comissão, 
aos operadores do transporte, da 
distribuição e da produção de energia e 
aos consumidores;

Or. fr
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Justificação

Estendem-se as missões de aconselhamento da Agência, das instituições à sociedade civil.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 4 – alínea d

Texto da Comissão Alteração

(d) Adoptar decisões individuais nos casos 
específicos previstos nos artigos 7.° e 8.°.

(d) Adoptar decisões individuais nos casos 
específicos previstos nos artigos 6.º,  7.° e 
8.°.

Or. fr

Justificação

Alteração correlativa à extensão do poder de decisão previsto no artigo 6.°.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

A Agência pode, a pedido da Comissão ou 
por iniciativa própria, emitir um parecer à 
Comissão sobre todas as questões relativas 
ao objectivo para o qual foi estabelecida. 

A Agência pode, a pedido do Parlamento, 
do Conselho ou da Comissão, ou por 
iniciativa própria, emitir um parecer a estas 
instituições sobre todas as questões 
relativas ao objectivo para o qual foi 
estabelecida. 

Or. fr

Justificação

Estendem-se as missões de aconselhamento da Agência às instâncias legislativas europeias.
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Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Enviará um parecer devidamente 
justificado à Comissão caso considere que 
o projecto de programa de trabalho anual 
ou o projecto de plano de investimento 
decenal apresentados em conformidade 
com o n.º 2 do artigo 2.º-D do 
Regulamento (CE) n.° 1228/2003 e o n.º 2 
do artigo 2.º-D do Regulamento (CE) n.° 
1775/2005 não asseguram um tratamento 
não discriminatório, uma concorrência 
efectiva e um funcionamento eficiente do 
mercado.

4. Enviará um parecer devidamente 
justificado à Comissão caso considere que 
o projecto de programa de trabalho anual 
ou o projecto de plano de investimento 
decenal apresentados em conformidade 
com o n.º 2 do artigo 2.º-D do 
Regulamento (CE) n.° 1228/2003 e o n.º 2 
do artigo 2.º-D do Regulamento (CE) n.° 
1775/2005 não asseguram um tratamento 
não discriminatório, uma concorrência 
efectiva e um funcionamento eficiente do 
mercado ou a conformidade com a 
política energética definida pela 
legislação comunitária.

Or. fr

Justificação

Lembra-se o quadro legislativo da acção da Agência.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Agência emitirá um parecer 
devidamente justificado à Comissão, em 
conformidade com o n.º 2 do artigo 2.º-E 
do Regulamento (CE) n.° 1228/2003 e com 
o n.º 2 do artigo 2.º-E do Regulamento 
(CE) n.° 1775/2005, caso considere que um 
código técnico ou de mercado não assegura 
um tratamento não discriminatório, uma 
concorrência efectiva e um funcionamento 
eficiente do mercado, que um código 
técnico ou de mercado não foi adoptado 
num prazo razoável ou que os operadores 

5. Por delegação dos poderes da Comissão
e nos termos das definições do n.º 2 do 
artigo 2.º-E do Regulamento (CE) n.° 
1228/2003 e com o n.º 2 do artigo 2.º-E do 
Regulamento (CE) n.° 1775/2005, a 
Agência pode tomar decisões suspensivas 
e propor à Comissão que aplique multas 
caso considere que um código técnico ou 
de mercado não assegura um tratamento 
não discriminatório, uma concorrência 
efectiva e um funcionamento eficiente do 
mercado, que um código técnico ou de 
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de redes de transporte não aplicam um 
código técnico ou de mercado.

mercado não foi adoptado num prazo 
razoável ou que os operadores de redes de 
transporte não aplicam um código técnico 
ou de mercado.

Or. fr

Justificação

Estabelece-se a base jurídica e o poder suspensivo da Agência em matéria de direito da 
concorrência e do mercado interno. No entanto, reserva-se à Comissão o poder de aplicar 
sanções, na ausência de uma base jurídica evidente.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Agência pode, em conformidade com 
o seu programa de trabalho ou a pedido da 
Comissão, adoptar orientações não 
vinculativas para ajudar as entidades 
reguladoras e os intervenientes no mercado 
a partilhar boas práticas.

2. A Agência pode, em conformidade com 
o seu programa de trabalho ou a pedido da 
Comissão, adoptar orientações para ajudar 
as entidades reguladoras e os intervenientes 
no mercado a partilhar boas práticas. As 
orientações podem ser vinculativas caso 
visem os abusos de posição dominante, o
acesso dos produtores e dos fornecedores 
às redes e a não discriminação; as 
orientações não são vinculativas caso 
visem o equilíbrio dos mercados da 
energia mediante um aumento ou uma 
modificação das técnicas de produção, a 
poupança de energia e de gases com efeito 
de estufa e a melhoria da eficiência 
energética da União, em conformidade 
com a política energética definida pela 
legislação comunitária

Or. fr

Justificação

Estabelece-se uma distinção entre o carácter vinculativo das decisões da Agência nos 
domínios nos quais o direito comunitário primário, derivado e interpretado é já bem claro e o 
carácter não vinculativo dos seus pareceres de aplicação da política da União nos domínios 
nos quais as melhores políticas permanecem ainda controversas.
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Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Agência deve emitir um parecer, a 
pedido de uma entidade reguladora ou da 
Comissão, sobre a conformidade de uma 
decisão adoptada por uma entidade 
reguladora com as orientações referidas na 
Directiva 2003/54/CE, na Directiva 
2003/55/CE, no Regulamento (CE) n.° 
1228/2003 ou no Regulamento (CE) n.° 
1775/2005. 

4. A Agência deve emitir um parecer, a 
pedido de uma entidade reguladora ou da 
Comissão, sobre a conformidade de uma 
decisão adoptada por uma entidade 
reguladora com as orientações referidas na 
Directiva 2003/54/CE, na Directiva 
2003/55/CE, no Regulamento (CE) n.° 
1228/2003 ou no Regulamento (CE) n.° 
1775/2005 e em toda a legislação 
comunitária que define a política 
energética da União.

Or. fr

Justificação

Estende-se a responsabilidade democrática da Agência de forma a ter em consideração as 
eventuais extensões do direito da União em matéria energética.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho de Administração será 
composto por doze membros. Seis serão
nomeados pela Comissão e seis pelo 
Conselho. O mandato terá uma duração de 
cinco anos, renovável uma vez.

1. O Conselho de Administração será 
composto por doze membros, dos quais 
seis nomeados de entre os candidatos 
propostos pela Comissão e seis de entre os 
propostos pelo Conselho. O mandato terá 
uma duração de cinco anos, renovável uma 
vez.

Or. fr

Justificação

Alarga-se o número de candidaturas para o Conselho de Administração.
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Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. O Conselho de Administração aprova o 
relatório anual sobre as actividades da 
Agência referido no n.º 8 do artigo 14.º e 
transmite-o ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, à Comissão, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Tribunal 
de Contas o mais tardar em 15 de Junho. 
Esse relatório contém uma secção distinta, 
aprovada pelo Conselho de Reguladores, 
relativa às actividades de regulamentação 
da Agência no exercício considerado.

10. O Conselho de Administração aprova o 
relatório anual sobre as actividades da 
Agência referido no n.º 8 do artigo 14.º e 
transmite-o ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, à Comissão, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Tribunal 
de Contas o mais tardar em 15 de Abril. 
Esse relatório contém uma secção distinta, 
aprovada pelo Conselho de Reguladores, 
relativa às actividades de regulamentação 
da Agência no exercício considerado.
Estas cinco instituições concedem ou não 
quitação à Agência pela execução da 
política da União em matéria energética, 
de mercado interno e de concorrência. O 
Parlamento formula recomendações para 
o programa de trabalho previsto no n.° 4 
do artigo 10.°.

Or. fr

Justificação

Precisam-se as respostas das instâncias da União ao relatório anual da Agência e 
antecipa-se a data de transmissão a fim de que as referidas respostas possam orientar a 
Agência na elaboração do programa para o ano seguinte.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Director é nomeado pelo Conselho de
Administração, com base no seu mérito, 
competências e experiência, de uma lista 
de pelo menos dois candidatos propostos 
pela Comissão, na sequência de um convite 

2. O Director é nomeado pelo Conselho de 
Reguladores, com base no seu mérito, 
competências e experiência, de uma lista 
de pelo menos dois candidatos propostos 
pela Comissão e dois candidatos propostos 
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à manifestação de interesse. Antes de ser 
nomeado, o candidato seleccionado pelo 
Conselho de Administração pode ser 
convidado a proferir uma declaração 
perante a comissão competente do 
Parlamento e responder a perguntas 
formuladas pelos seus membros. 

pelo Conselho, na sequência de um convite 
à manifestação de interesse. Antes de ser 
nomeado, o candidato seleccionado pelo 
Conselho de Administração pode ser 
convidado a proferir uma declaração 
perante a comissão competente do 
Parlamento e responder a perguntas 
formuladas pelos seus membros. O 
Parlamento pode opor-se à sua nomeação
caso as respostas não pareçam ser
conformes com as orientações da União.

Or. fr

Justificação

Precisa-se a responsabilidade democrática do Director.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer pessoa singular ou colectiva 
pode recorrer de uma decisão, referida nos 
artigos 7.° e 8.°, de que seja destinatária ou 
de uma decisão que, embora formalmente 
dirigida a outra pessoa, lhe diga directa e 
individualmente respeito.

1. Qualquer pessoa singular ou colectiva 
pode recorrer de uma decisão, referida nos 
artigos 6.º, 7.° e 8.°, de que seja 
destinatária ou de uma decisão que, embora 
formalmente dirigida a outra pessoa, lhe 
diga directa e individualmente respeito. 

Or. fr

Justificação

Tem-se em conta a extensão do poder de decisão da Agência previsto no artigo 6.°.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Conselho de Administração aprovará 
as regras de execução do Regulamento 

2. O Conselho de Administração aprovará 
as regras de execução do Regulamento 
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(CE) n.º 1049/2001 no prazo de seis meses 
a contar da data de entrada em vigor do 
presente regulamento.

(CE) n.º 1049/2001 e da Convenção de 
Aarhus no prazo de seis meses a contar da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. fr

Justificação

Reafirma-se o carácter vinculativo da Convenção de Aarhus (nomeadamente sobre a 
transparência das avaliações de impacto ambiental) em relação a todas as instituições da 
União e, por conseguinte, também no que se refere à Agência.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 30 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão levará a efeito uma 
avaliação das actividades da Agência. Essa 
avaliação incidirá nos resultados 
alcançados pela Agência e nos seus 
métodos de trabalho, em relação ao 
objectivo, mandato e funções definidos no 
presente regulamento e nos seus programas 
de trabalho anuais.

1. A Comissão levará a efeito uma 
avaliação das actividades da Agência. Essa
avaliação incidirá nos resultados 
alcançados pela Agência e nos seus 
métodos de trabalho, em relação ao 
objectivo, mandato e funções definidos no 
presente regulamento e nos seus programas 
de trabalho anuais. A avaliação baseia-se 
numa ampla consulta, através do sítio 
WEB da Comissão, dos partes abrangidas 
pelas políticas da energia, da 
concorrência e do mercado interno, a 
saber, os diferentes operadores do
transporte, da distribuição e da produção
de energia, as associações profissionais e 
de consumidores e as organizações de 
defesa do ambiente. O relatório será
transmitido ao Parlamento e ao Conselho 
na data especificada no n.° 10 do artigo 
10.°.

Or. fr

Justificação

Precisa-se o método de avaliação e a sua utilidade na elaboração dos programas da Agência.
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