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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A presente proposta de regulamento altera o Regulamento (CE) n.° 1775/2005, relativo às 
condições de acesso às redes de transporte de gás natural (COM(2007) 532). A proposta faz 
parte do "pacote energia" ("mercados da electricidade e do gás: terceiro pacote legislativo")
que a Comissão apresentou em Setembro de 2007. O relator de parecer apoia o "pacote 
energia" em geral, pois é muito importante para concluir os processos de liberalização 
europeus em curso nos sectores da energia e do gás e, portanto, para assegurar um mercado 
interno genuíno, transparente e aberto. 

Embora o relator apoie o "pacote energia", considera difícil atingir os objectivos de separação 
da propriedade em toda a Europa, dado haver grandes diferenças entre os países europeus. Em 
alguns países, não se conhecem ainda os efeitos do segundo pacote energia, uma vez que este 
ainda não foi devidamente implementado ou aplicado. Por conseguinte, é difícil utilizar 
critérios harmonizados de separação da propriedade em todos os Estados-Membros. Além 
disso, alguns Estados-Membros têm contratos a longo prazo (alguns por 50 anos), o que 
dificulta igualmente os objectivos de separação. Por último, o relator não está convencido de 
que a separação conduza à redução dos preços e, desse modo, produza algum efeito benéfico 
para os consumidores. 

De acordo com este ponto de vista, o relator propõe alterações do seguinte teor: 

 Uma cooperação regional eficaz é muito importante para assegurar um mercado 
interno genuíno. Por conseguinte, o relator apoia a criação de uma rede europeia de 
operadores de redes de transporte, em que a base da cooperação seja assegurar a 
eficiência, a representatividade e a transparência do mercado do gás europeu. O 
relator considera muito importante que os Estados-Membros promovam e controlem
os operadores de rede a nível regional. O relator considera igualmente que a 
cooperação no âmbito da rede de transporte não pressupõe uma separação entre as
actividades da rede e a produção e abastecimento. A rede de transporte pode 
facilmente ser eficaz sem uma separação da propriedade em todos os 
Estados-Membros participantes. 

 Além disso, há diferenças estruturais entre os mercados do gás e da electricidade, e é 
necessário aplicar medidas diferentes. A aplicação de medidas de separação
adicionais ao sector do gás não é simples, e são precisas soluções específicas para 
permitir a realização do mercado interno do gás. 

 O acesso do maior número possível de pessoas a energia barata é uma questão-chave 
para o relator, que apoia igualmente que a rede europeia de operadores de redes de 
transporte de gás consulte as partes interessadas de forma aberta e transparente ao 
preparar o seu trabalho. O relator propõe que os consumidores e as organizações de
consumidores também sejam consultados, visto serem partes interessadas 
importantes, pois são os utilizadores finais domésticos. 

 Além disso, o relator está convencido de que a segurança do abastecimento é 
importante para evitar flutuações nos preços e abolir assim a insegurança a esse nível
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para os consumidores europeus. A segurança do abastecimento pode obter-se - a par
com outras medidas - evitando a concentração do mercado e assegurando um 
mercado genuíno e aberto no sector da energia. 

 Por conseguinte, a questão de assegurar instalações abertas de GNL e de 
armazenamento, com livre acesso para os novos operadores, é outra questão-chave 
para o relator. Informações transparentes sobre as instalações de armazenamento e as
capacidades são importantes para assegurar o mercado interno no sector da energia, 
pois garantirão preços justos e um mercado aberto genuíno, em benefício dos
consumidores. A publicação da informação será controlada pelas autoridades 
competentes. 

 Finalmente, o relator considera necessário um "roteiro" europeu público e actualizado
sobre todos os gasodutos europeus, que a Comissão deverá publicar e actualizar. É 
imprescindível proporcionar uma panorâmica geral das condutas regionais existentes 
e projectadas na Europa, a fim de assegurar a transparência e uma melhor informação 
sobre as "lacunas energéticas" (falta de condutas ou ligações) e propor possíveis 
novas ligações transfronteiras. Isto reforçará o planeamento das redes na Europa.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores insta a Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão1 Alteração

(1) O mercado interno do gás, que tem sido 
progressivamente realizado na 
Comunidade desde 1999, visa proporcionar 
uma possibilidade real de escolha a todos 
os consumidores da UE, sejam eles 
cidadãos ou empresas, novas oportunidades 
de negócio e mais comércio transfronteiras, 
de modo a alcançar ganhos de eficiência, 
competitividade de preços e padrões de 
serviço mais elevados e contribuir para a 
segurança do abastecimento e a 
sustentabilidade.

(1) O mercado interno do gás, que tem sido 
progressivamente realizado na 
Comunidade desde 1999, visa proporcionar 
uma possibilidade real de escolha a todos 
os consumidores da UE, sejam eles 
cidadãos ou empresas, novas oportunidades 
de negócio e mais comércio transfronteiras, 
de modo a alcançar ganhos de eficiência, 
competitividade de preços e padrões de 
serviço mais elevados, acesso a tantas 
pessoas quanto possível, e contribuir para 
a segurança do abastecimento e a 

                                               
1 JO C ... de ..., p. ...
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sustentabilidade.

Or. en

Justificação

É muito importante que o maior número possível de pessoas tenha acesso ao gás, a preços 
comportáveis.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho 
intitulada “Uma política energética para a 
Europa” destacou a importância da plena 
realização do mercado interno do gás 
natural e da criação de igualdade de 
condições de concorrência para todas as 
empresas de gás da Comunidade. A 
Comunicação da Comissão ao Conselho e 
ao Parlamento Europeu “Perspectivas para 
o mercado interno do gás e da 
electricidade” e a Comunicação da 
Comissão “Inquiry pursuant to Article 17 
of Regulation (EC) No 1/2003 into the 
European gas and electricity sectors (Final 
Report)” mostraram que as presentes regras 
e medidas não proporcionam o quadro 
necessário para alcançar o objectivo de um 
mercado interno em bom funcionamento.

(4) A comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho 
intitulada “Uma política energética para a 
Europa” destacou a importância da plena 
realização do mercado interno do gás 
natural e da criação de igualdade de 
condições de concorrência para todas as 
empresas de gás da Comunidade. A 
Comunicação da Comissão ao Conselho e 
ao Parlamento Europeu “Perspectivas para 
o mercado interno do gás e da 
electricidade” e a Comunicação da 
Comissão “Inquiry pursuant to Article 17 
of Regulation (EC) No 1/2003 into the 
European gas and electricity sectors (Final 
Report)” mostraram que as presentes regras 
e medidas não proporcionam o quadro 
necessário para alcançar o objectivo de um 
mercado interno em bom funcionamento, 
eficaz e aberto.

Or. en

Justificação

É importante assegurar um mercado interno eficaz e aberto, e não apenas um mercado que 
funcione bem. É importante garantir um mercado aberto aos novos operadores e uma 
concorrência efectiva para todos os participantes.
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Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O acesso transparente às redes de transporte transfronteiras é crucial para o 
desenvolvimento de um mercado eficaz e aberto. A falta de um acesso transparente pode criar 
entraves e causar impacto a nível da concorrência.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A fim de assegurar uma gestão óptima (7) A fim de assegurar uma gestão óptima 
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para a rede de transporte de gás na 
Comunidade, importa criar uma rede 
europeia dos operadores das redes de 
transporte. As suas funções devem ser
executadas em observância das regras 
comunitárias de concorrência, que se 
mantêm aplicáveis às decisões da Rede 
Europeia dos Operadores das Redes de 
Transporte. As suas funções devem ser 
bem definidas e o seu método de trabalho 
deve assegurar eficiência, 
representatividade e transparência. Dado 
que é possível alcançar progressos mais 
eficazes mediante uma abordagem a nível 
regional, os operadores das redes de 
transporte devem instituir estruturas 
regionais no âmbito da estrutura de 
cooperação global, assegurando 
simultaneamente que os resultados a nível 
regional sejam compatíveis com os códigos 
e planos de investimento a nível 
comunitário. A cooperação no seio dessas 
estruturas regionais pressupõe a 
dissociação efectiva entre as actividades 
de transporte e as actividades de produção 
e de fornecimento, na ausência do que a 
cooperação regional entre os operadores 
das redes de transporte origina um risco 
de comportamento anticoncorrencial.

para a rede de transporte de gás na 
Comunidade, importa criar uma rede 
europeia dos operadores das redes de 
transporte. As suas funções devem ser 
executadas em observância das regras 
comunitárias de concorrência, que se 
mantêm aplicáveis às decisões da Rede 
Europeia dos Operadores das Redes de 
Transporte. As suas funções devem ser 
bem definidas e o seu método de trabalho 
deve assegurar eficiência, 
representatividade e transparência. Dado 
que é possível alcançar progressos mais 
eficazes mediante uma abordagem a nível 
regional, os operadores das redes de 
transporte devem instituir estruturas 
regionais no âmbito da estrutura de 
cooperação global, assegurando 
simultaneamente que os resultados a nível 
regional sejam compatíveis com os códigos 
e planos de investimento a nível 
comunitário. Os Estados-Membros devem 
promover a cooperação a nível regional e 
controlar a eficácia da rede a esse nível.

Or. en

Justificação

A promoção pelos Estados-Membros da cooperação a nível regional e a obrigação de 
controlar a eficácia da rede são muito importantes para assegurar um mercado interno 
transfronteiras e uma cooperação genuínos. Além disso, a efectiva separação da propriedade 
não é uma condição imprescindível para assegurar a cooperação regional. A cooperação 
pode existir e ser eficaz sem a separação da propriedade.
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Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) No que diz respeito ao processo de 
consulta, os consumidores e as 
organizações de consumidores deveriam 
ter uma participação mais decisiva e 
activa no quadro da execução de tarefas 
da rede europeia de operadores de redes 
de transporte de gás, nomeadamente na 
preparação dos códigos técnicos e do 
mercado e do seu programa de trabalho 
anual.

Or. en

Justificação

Os consumidores e as organizações de consumidores devem ser igualmente consultados no 
âmbito do processo de consulta, visto serem partes interessadas importantes, pois são os 
utilizadores finais domésticos.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) A fim de assegurar uma maior 
transparência sobre a situação dos 
gasodutos na Europa, a Comissão deve 
elaborar, publicar e actualizar um 
"roteiro" relativo à rede de gás na 
Europa. Todos os gasodutos e possíveis 
ligações regionais devem ser incluídos 
nesse roteiro.

Or. en
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Justificação

A Comissão deve elaborar, publicar e actualizar um "roteiro" relativo à rede de gás na 
Europa, incluindo possíveis ligações regionais, com vista a assegurar a transparência e uma 
melhor informação sobre as "lacunas energéticas" (falta de gasodutos ou ligações), bem 
como a fim de propor novas possíveis ligações transfronteiras.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A monitorização do mercado 
efectuada ao longo dos últimos anos pelas 
entidades reguladoras nacionais e pela 
Comissão mostrou que os requisitos em 
matéria de transparência e as regras 
relativas ao acesso à infra-estrutura, 
actualmente em vigor, não são suficientes.

(11) A monitorização do mercado 
efectuada ao longo dos últimos anos pelas 
entidades reguladoras nacionais e pela 
Comissão mostrou que os requisitos em 
matéria de transparência e as regras 
relativas ao acesso à infra-estrutura, 
actualmente em vigor, não são suficientes
para assegurar um mercado interno 
genuíno, aberto e eficaz. 

Or. en

Justificação

Clarificação do texto.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Para aumentar a confiança no 
mercado, importa transmitir aos seus 
participantes a certeza de que os 
comportamentos abusivos podem ser 
objecto de sanções. As autoridades 
competentes devem ter a possibilidade de 
investigar com eficácia alegações sobre 
abusos de mercado. É, por conseguinte, 
necessário que as autoridades competentes 

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

competentes tenham acesso a dados que 
informem acerca das decisões operacionais 
tomadas pelos fornecedores. No mercado 
do gás, todas estas decisões são 
comunicadas aos operadores das redes sob 
a forma de reservas de capacidade, 
nomeações e fluxos realizados. Os 
operadores das redes devem manter esta 
informação ao dispor das autoridades 
competentes, e torná-la facilmente 
acessível, durante um prazo estabelecido. 
As autoridades competentes devem 
controlar regularmente o cumprimento 
das regras por parte dos operadores das 
redes.

Or. en

Justificação

As autoridades competentes devem ter fácil acesso a informações importantes dos 
fornecedores e controlar que estes cumpram as regras, a fim de assegurar um mercado não 
discriminatório, transparente e eficaz.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

Aditamento necessário para clarificar uma responsabilidade da autoridade competente e 
para assegurar a aplicação das regras.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

É necessário melhorar radicalmente as regras relativas ao acesso às instalações de 
armazenamento de gás e às instalações de GNL, a fim de assegurar um mercado interno 
genuíno.
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Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) nº 1775/2005
Artigo 2-F – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

É importante assegurar um processo de consulta eficaz e variado. Por conseguinte, os 
consumidores e as organizações de consumidores também devem ser consultados, pois são 
partes interessadas importantes, visto serem utilizadores finais domésticos do gás.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) nº 1775/2005
Artigo 2-H – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os operadores das redes de transporte 
promoverão dispositivos operacionais 

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

tendentes a assegurar a gestão óptima da 
rede e promoverão igualmente o 
desenvolvimento de bolsas de energia, a 
atribuição de capacidade transfronteiras 
através de leilões implícitos e a integração 
dos mecanismos de equilibragem. A rede 
será promovida e controlada pelos 
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

A promoção da rede pelos Estados-Membros e a obrigação de controlar a eficácia da rede 
são muito importantes para assegurar um mercado interno transfronteiras e uma cooperação 
genuínos.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) nº 1775/2005
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

“As tarifas aplicáveis aos utilizadores da 
rede serão estabelecidas separada e 
independentemente por ponto de entrada 
ou de saída da rede de transporte. As tarifas 
de rede não serão calculadas com base nas 
vias contratuais.”

“As tarifas aplicáveis aos utilizadores da 
rede serão estabelecidas separada e 
independentemente por ponto de entrada 
ou de saída da rede de transporte. As tarifas 
de rede não serão calculadas com base nas 
vias contratuais. Os novos operadores 
terão livre acesso à rede numa base não 
discriminatória.”

Or. en

Justificação

É importante assegurar a transparência e a concorrência efectiva, em condições de
igualdade de oportunidades e não discriminação.
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Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) nº 1775/2005
Artigo 4-A – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Oferecer serviços compatíveis com a 
utilização das redes interligadas de 
transporte de gás e facilitar o acesso 
mediante cooperação com o operador da 
rede de transporte;

b) Oferecer serviços compatíveis com a 
utilização das redes interligadas de 
transporte de gás e facilitar o livre acesso 
mediante cooperação com o operador da 
rede de transporte;

Or. en

Justificação

O livre acesso é importante.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) nº 1775/2005
Artigo 4-A – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Divulgar as informações pertinentes, 
com destaque para os dados relativos à 
utilização e à disponibilidade dos serviços, 
em prazos compatíveis com as 
necessidades comerciais razoáveis dos 
utilizadores das instalações de 
armazenamento e de GNL.

c) Divulgar as informações pertinentes, 
com destaque para os dados relativos à 
utilização e à disponibilidade dos serviços, 
em prazos compatíveis com as 
necessidades comerciais razoáveis dos 
utilizadores das instalações de 
armazenamento e de GNL. A publicação 
da informação necessária será controlada 
pela autoridade competente.

Or. en

Justificação

É imprescindível que a autoridade competente controle a publicação da informação 
necessária, a fim de assegurar a eficácia e a aplicação das regras.
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Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 8
Regulamento (CE) nº 1775/2005
Artigo 5-A – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O operador da rede de transporte 
oferecerá no mercado primário a 
capacidade não utilizada das instalações de 
GNL e de armazenamento; no caso das 
instalações de armazenamento, aplicar-se-á 
o regime de pelo menos um dia de 
antecedência e possibilidade de
interrupção; 

a) O operador da rede de transporte 
oferecerá sem demora no mercado 
primário a capacidade não utilizada das 
instalações de GNL e de armazenamento; 
no caso das instalações de armazenamento, 
aplicar-se-á o regime de pelo menos um dia 
de antecedência e possibilidade de 
interrupção; 

Or. en

Justificação

Visa evitar açambarcamentos de capacidade no sector do gás.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 9 – alínea c)
Regulamento (CE) nº 1775/2005
Artigo 6 – n.º 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

7. Os operadores das redes de transporte 
divulgarão ex-ante e ex-post as 
informações relativas à oferta e à procura, 
com base em nomeações, previsões e 
fluxos realizados de e para a rede. O grau 
de pormenor das informações divulgadas 
deve ser função das informações de que o 
operador da rede de transporte dispõe. A 
autoridade competente assegura que a 
informação necessária seja publicada.
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Or. en

Justificação

É imprescindível que a autoridade competente assegure que a informação necessária seja 
publicada, com vista a assegurar a transparência e a abertura no mercado do gás.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 10
Regulamento (CE) nº 1775/2005
Artigo 6-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Em relação aos serviços oferecidos, cada 
operador de rede de GNL ou 
armazenamento divulgará dados 
quantificados sobre as capacidades 
contratadas e disponíveis nas instalações de 
armazenamento e de GNL, de forma 
regular, contínua, facilmente utilizável e 
normalizada. A autoridade competente 
assegura que a informação necessária 
seja publicada.

Or. en

Justificação

É imprescindível que a autoridade competente assegure que a informação necessária seja 
publicada, com vista a assegurar a transparência e a abertura no mercado do gás.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 13
Regulamento (CE) nº 1775/2005
Artigo 8-A – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A fim de facilitar a emergência de 
mercados de retalho transfronteiras, 

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

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

Or. en

Justificação

Visa assegurar que o funcionamento dos mercados de retalho transfronteiras seja igualmente 
eficaz.
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