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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho serve para executar as decisões 
tomadas pelo Conselho e o Parlamento Europeu, tendo este último - na sua resolução de 10 de 
Julho de 2007 - manifestado o seu apoio político firme a uma política comum da energia. Esta 
política exige:

� A separação efectiva entre actividades de produção e fornecimento, por um lado, e 
actividades de rede, por outro;

� Uma maior harmonização das competências e reforço da independência das entidades 
reguladoras nacionais do sector da energia;

� O estabelecimento de um mecanismo independente de cooperação entre os 
reguladores nacionais;

� A criação de um mecanismo que permita aos operadores de redes de transporte 
melhorar a coordenação da exploração e segurança da rede, o comércio transfronteiras 
e a exploração da rede;

� Maior transparência nas operações do mercado da energia.

O regulamento cria as condições práticas para a concretização dos objectivos acima referidos 
ao instituir a Agência de Cooperação dos Reguladores da Energia (ACRE) com vista a 
monitorizar a execução das tarefas reservadas à Rede Europeia dos Operadores das Redes de 
Transporte de Electricidade (REORTE). A execução deste regulamento criará as condições
necessárias para melhorar a competitividade, a qualidade do aprovisionamento, a conservação 
da energia e a segurança energética.

A electricidade distingue-se fundamentalmente de outros bens comercializados por ser um 
produto baseado em redes e cuja armazenagem é impossível ou muito dispendiosa. É por isso 
que a economia energética exige a introdução de mecanismos independentes de cooperação e 
deliberação ao nível dos reguladores nacionais e regulamentação no âmbito do mercado 
europeu. Por isso se justifica a introdução de estruturas formais de cooperação neste domínio,
ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 1228/2003 alterado relativo às condições de acesso à rede 
para o comércio transfronteiriço de electricidade. Estas mudanças não resolvem todos os 
problemas do comércio transfronteiriço de electricidade mas introduzem medidas que, num 
grau limitado, devem aumentar a eficiência e adaptar as operações de rede às necessidades do 
mercado. Os códigos técnicos e códigos do mercado pormenorizados incluídos entre as tarefas 
da REORTE e as actividades da agência encarregada de monitorizar a execução dessas tarefas 
devem assegurar o valor acrescentado para a economia europeia. As medidas acima referidas 
devem facilitar a emergência de mercados retalhista e grossista transfronteiriço transparentes
e em bom funcionamento.

O Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) 
n.º 1228/2003 relativo às condições de acesso à rede para o comércio transfronteiriço de 
electricidade deve ajudar a regular o mercado interno da electricidade, tendo devidamente em 
conta os interesses dos consumidores e operadores, por meio de:
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� Menores custos de transporte e maior competitividade para permitir o fornecimento de 
energia aos consumidores a preços mais baixos, assegurando simultaneamente a 
estabilidade e segurança do aprovisionamento energético;

� Criação da ACRE e da REORTE através da coordenação dos sistemas de transporte 
nacionais. Isto deve assegurar um melhor funcionamento do mercado europeu e dos 
sistemas nacionais, reduzindo as perdas no transporte de energia e promovendo o 
desenvolvimento da energia de pequena escala baseada nas fontes de energia 
renováveis;

� Desenvolvimento de sistemas de transporte de electricidade, o que também resultará 
no necessário desenvolvimento de centrais nucleares, garantindo o aprovisionamento 
energético a preços razoavelmente estáveis e baixos e, dessa forma, incrementando 
indubitavelmente a competitividade e o desenvolvimento da economia europeia e 
reduzindo simultaneamente as emissões de CO2. Um aumento acentuado dos preços 
do petróleo ou do gás e uma forte dependência da situação política para o 
aprovisionamento destes recursos pode ameaçar desestabilizar a economia europeia e 
provocar uma queda dos rendimentos reais.

Assim, a alteração do regulamento terá um impacto directo na melhoria da organização do 
mercado da electricidade e no acesso à rede para o comércio transfronteiriço de electricidade,
enquanto que os benefícios para os consumidores serão determinados pelos códigos técnicos e 
códigos do mercado pormenorizados definidos e advogados no regulamento e a sua execução 
adequada.

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 – acto modificativo
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 da 
electricidade e da criação de igualdade de 
condições de concorrência para todas as 
empresas de electricidade da Comunidade. 

(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 da 
electricidade e da criação de igualdade de 
condições de concorrência para todas as 
empresas de electricidade da Comunidade. 
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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.

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 em bom 
funcionamento. É importante que ele esteja aberto aos novos operadores e que nele haja uma 
concorrência efectiva entre todos os participantes.

Alteração 2

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) É, em especial, necessário intensificar a 
cooperação e a coordenação entre os 
operadores das redes de transporte, a fim 
de assegurar a compatibilidade gradual das 
regras técnicas e comerciais, 
proporcionando e gerindo um acesso 
efectivo às redes de transporte 
transfronteiras, e assegurar, por um lado, 
um planeamento coordenado e com 
suficiente perspectiva de futuro e, por 
outro, uma evolução técnica sólida para o 
sistema 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 

(6) É, em especial, necessário intensificar a 
cooperação e a coordenação entre os 
operadores das redes de transporte, a fim 
de assegurar a compatibilidade gradual das 
regras técnicas e comerciais, 
proporcionando e gerindo um acesso 
efectivo e transparente às redes de 
transporte transfronteiras, e assegurar, por 
um lado, um planeamento coordenado e 
com suficiente perspectiva de futuro e, por 
outro, uma evolução técnica sólida para o 
sistema 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 
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carbono. Os operadores das redes de 
transporte devem explorar as suas redes em 
conformidade com estas regras técnicas e 
comerciais compatibilizadas.

carbono. Os operadores das redes de 
transporte devem explorar as suas redes em 
conformidade com estas regras técnicas e 
comerciais compatibilizadas.

Or. en

Justificação

A existência dum acesso transparente às redes de transporte transfronteiras é essencial para 
o desenvolvimento dum mercado eficaz e aberto. A falta dum acesso transparente pode criar 
barreiras e ter impacto no nível de concorrência.

Alteração 3

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A fim de assegurar uma gestão óptima 
do sistema de transporte de electricidade e 
permitir o comércio e o fornecimento de 
electricidade a clientes de retalho na 
Comunidade, à escala transfronteiras, 
deveria ser criada uma rede europeia dos 
operadores das redes de transporte. As suas 
funções seriam 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 seriam bem 
definidas e o seu método de trabalho 
asseguraria eficiência, representatividade e 
transparência. Dado que é possível 
alcançar progressos mais eficazes mediante 
uma abordagem a nível regional, os 
operadores das redes de transporte 
deveriam 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 

(7) A fim de assegurar uma gestão óptima 
do sistema de transporte de electricidade e 
permitir o comércio e o fornecimento de 
electricidade a clientes de retalho na 
Comunidade, à escala transfronteiras, 
deveria ser criada uma rede europeia dos 
operadores das redes de transporte. As suas 
funções seriam 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 seriam bem 
definidas e o seu método de trabalho 
asseguraria eficiência, representatividade e 
transparência. Dado que é possível 
alcançar progressos mais eficazes mediante 
uma abordagem a nível regional, os 
operadores das redes de transporte 
deveriam 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 monitorizar 
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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.

a eficácia da rede a esse nível.

Or. en

Justificação

A promoção da cooperação a nível regional pelos Estados-Membros e a sua obrigação de 
monitorizar a eficácia da rede são muito importantes para assegurar uma cooperação e um 
mercado interno transfronteiras autênticos. Além disso, a dissociação efectiva da 
propriedade não é uma condição necessária para assegurar a cooperação regional. Esta 
pode existir e ser eficaz sem dissociação da propriedade.

Alteração 4

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8–A) Quanto ao processo de consulta, os 
consumidores e as organizações de 
consumidores devem participar de forma 
mais decisiva na execução das tarefas da 
Rede Europeia dos Operadores das Redes 
de Transporte de Electricidade, em 
particular, na preparação de códigos 
técnicos e códigos de mercado e do seu 
programa de trabalho anual.

Or. en

Justificação

Os consumidores e as organizações de consumidores também devem participar no processo 
de consulta porque são partes interessadas importantes, dado que são utilizadores 
domésticos finais.
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Alteração 5

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 8-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8–B) Para assegurar uma maior 
transparência da situação relativa ao 
conjunto do sistema de transporte de 
electricidade na Europa, a Comissão deve 
elaborar, publicar e actualizar um roteiro 
para o do sistema de electricidade na 
Europa. Todos os sistemas de transporte 
de electricidade e eventuais ligações 
regionais devem ser incluídos no roteiro.

Or. en

Justificação

A Comissão deve elaborar, publicar e actualizar um roteiro para o do sistema de 
electricidade na Europa, incluindo as eventuais ligações regionais, a fim de assegurar a 
transparência e uma melhor informação sobre as "lacunas energéticas" (a falta de sistemas
de transporte ou de ligações), bem como para poder sugerir eventuais novas ligações 
transfronteiras.

Alteração 6

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) 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.

(9) 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 autêntico, aberto e 
eficaz.

Or. en
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Justificação

Clarificação do texto.

Alteração 7

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Para aumentar a confiança no 
mercado, importa dar 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 
tenham acesso a dados que informem 
acerca das decisões operacionais tomadas 
pelos fornecedores. No mercado da 
electricidade, são tomadas muitas decisões 
importantes pelos produtores, que devem 
manter esta informação ao dispor das 
autoridades competentes durante um prazo 
estabelecido. Os pequenos produtores, que 
não têm possibilidade real de falsear o 
mercado, devem ser isentados desta 
obrigação.

(11) Para aumentar a confiança no 
mercado, importa dar aos seus 
participantes a certeza de que os 
comportamentos abusivos podem ser 
objecto de sanções eficazes. As autoridades 
competentes devem ter a possibilidade de 
investigar com eficácia alegações sobre 
abusos de mercado. É, por conseguinte, 
necessário que as autoridades competentes 
tenham acesso a dados que informem 
acerca das decisões operacionais tomadas 
pelos fornecedores. No mercado da 
electricidade, são tomadas muitas decisões 
importantes pelos produtores, que devem 
manter esta informação ao dispor das 
autoridades competentes e facilmente 
acessível a estas durante um prazo 
estabelecido. Além disso, as autoridades 
competentes devem monitorizar 
regularmente o cumprimento das normas 
pelos operadores das redes. Os pequenos 
produtores, que não têm possibilidade real 
de falsear o mercado, devem ser isentados 
desta obrigação.

Or. en

Justificação

As autoridades competentes devem ter um acesso fácil às informações importantes dos 
fornecedores e monitorizar o cumprimento das normas por estes últimos, a fim de assegurar 
um mercado não discriminatório, transparente e eficaz.
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Alteração 8

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) 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.

(12) 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 monitorizar 
regularmente o cumprimento das normas 
pelos operadores das redes.

Or. en

Justificação

Aditamento necessário para clarificar uma responsabilidade da autoridade competente e 
assegurar o cumprimento das normas.

Alteração 9

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento CE 1228/2003
Artigo 2–C – número 3 – alínea b

Texto da Comissão Alteração

(b) regras de ligação e de acesso à rede; (b) regras de ligação e de acesso à rede, 
tendo em atenção a protecção dos 
interesses dos consumidores individuais e 
das PME;

Or. en
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Justificação

No mercado da energia, os consumidores individuais e as PME são frequentemente 
discriminados.

Alteração 10

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento CE 1228/2003
Artigo 2–C – número 3 – alínea g

Texto da Comissão Alteração

(g) regras de negociação; (g) regras de negociação, em particular, 
tendo em atenção a protecção dos 
interesses dos consumidores individuais e 
das PME;

Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento CE 1228/2003
Artigo 2–C – número 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade 
publicará de dois em dois anos um plano 
decenal de investimento na rede à escala 
europeia. O plano de investimento incluirá 
a modelização da rede integrada, a 
elaboração de cenários, um relatório de 
adequação da produção 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, 

5. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade 
publicará de dois em dois anos um plano a 
20 anos de investimento na rede à escala 
europeia. O plano de investimento incluirá 
a modelização da rede integrada, a 
elaboração de cenários, um relatório de 
adequação da produção 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, 
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nomeadamente relacionadas com as 
capacidades transfronteiras.

nomeadamente relacionadas com as 
capacidades transfronteiras.

Or. en

Justificação

Em muitos casos, a realização de grandes investimentos energéticos e das redes 
correlacionadas exige mais de 10 anos desde a sua concepção até à sua conclusão.

Alteração 12

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento CE 1228/2003
Artigo 2–F – número 1

Texto da Comissão Alteração

1. No desempenho das suas funções, a 
Rede Europeia dos Operadores das Redes 
de Transporte de Electricidade 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 
e produção de electricidade, clientes, 
utilizadores das redes, operadores de redes 
de distribuição, 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 Electricidade 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 
e produção de electricidade, clientes, 
consumidores, organizações de 
consumidores, utilizadores das redes, 
operadores de redes de distribuição, 
associações industriais pertinentes, 
organismos técnicos e plataformas de 
intervenientes.

Or. en

Justificação

É importante assegurar um processo de consulta efectivo e variado. Por isso, os 
consumidores e as organizações de consumidores também devem ser consultados porque são 
partes interessadas importantes, dado que são utilizadores domésticos finais de electricidade.
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Alteração 13

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento CE 1228/2003
Artigo 2–H – número 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Os operadores das redes de transporte 
promoverão dispositivos operacionais 
tendentes a assegurar a gestão óptima da 
rede e promoverão igualmente o 
desenvolvimento de bolsas de energia, a 
atribuição de capacidade transfronteiriça 
através de leilões implícitos e a integração 
dos mecanismos para equilibração e 
energia de reserva. Os Estados-Membros 
promoverão e monitorizarão a rede.

Or. en

Justificação

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

Alteração 14

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Regulamento CE 1228/2003
Artigo 7–A – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A fim de facilitar a emergência de 
mercados de retalho transfronteiras, 
transparentes e funcionando 
adequadamente numa escala regional e 
comunitária, os Estados-Membros 
assegurarão que as funções e 
responsabilidades dos operadores das redes 
de transporte, dos operadores das redes de 

A fim de facilitar a emergência de 
mercados de retalho transfronteiras, 
transparentes, eficazes 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 
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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. 

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

Assegurar que os mercados de retalho transfronteiras também funcionam eficazmente.
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