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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A presente proposta altera a Directiva 2003/54/CE que estabelece regras comuns para o 
mercado interno da electricidade. Trata-se de uma das cinco propostas formuladas no âmbito 
do terceiro pacote legislativo da UE relativo aos mercados da electricidade e do gás, que a 
Comissão apresentou em Setembro de 2007. O relator saúda e apoia plenamente as cinco 
propostas que figuram neste pacote, em especial porque este é essencial para criar um 
verdadeiro mercado interno europeu da electricidade e, por conseguinte, da energia. O pacote 
destina-se a garantir a segurança do abastecimento e a manter preços baixos e transparentes 
para todos os consumidores europeus, ou seja, visa apoiar e desenvolver ainda mais o 
processo de liberalização actualmente em curso na Europa, que o relator também apoia 
veementemente. Embora o relator se congratule com a proposta relativa às normas comuns 
para o mercado interno da electricidade, entende que esta poderia ser melhorada, em especial 
se for tida em conta a temática da separação da propriedade, que merece ser examinada com 
rigor. 

As propostas incluem medidas destinadas a garantir a separação efectiva, por um lado, entre 
as redes (de transporte ou respectivos operadores) e, por outro, o abastecimento e a produção, 
de modo a assegurar uma ulterior liberalização dos mercados internos da electricidade e do 
gás natural, beneficiando assim os consumidores. Para o relator, a separação da propriedade 
deve constituir um último recurso para a total liberalização do mercado. Todavia, os dados 
disponíveis relativos à utilização da separação da propriedade como um meio para chegar à 
liberalização total do mercado interno da energia não se afiguram suficientes, sendo, por 
conseguinte, necessário examinar atentamente e avaliar outras alternativas viáveis e 
susceptíveis de permitir a realização dos mesmos objectivos. Neste contexto, foram incluídos 
no parecer em apreço certos elementos da proposta formulada por oito Estados-Membros no 
que diz respeito à separação efectiva da rede. O relator sugere que, à partida, os 
Estados-Membros possam optar entre separação da propriedade e separação efectiva da rede. 
Porém, caso um Estado-Membro opte pela separação efectiva da rede e, três anos após a data 
de transposição, este dispositivo se venha a revelar insuficiente para conseguir uma 
liberalização total, o Estado-Membro em causa deveria poder recorrer à separação da 
propriedade.  A Comissão deveria informar a Comunidade sobre desta insuficiência e a 
decisão de impor o recurso à separação da propriedade deveria ser adoptada no quadro de um 
procedimento legislativo, com a total participação do Parlamento. A opção pelos operadores 
de rede independentes, tal como proposto pela Comissão, não é viável, dado que implica 
custos regulamentares demasiado elevados.

A cláusula de reciprocidade prevista pelo artigo 8.º-A garante que as empresas de países 
terceiros não possam adquirir automaticamente uma participação significativa em redes de 
transporte da UE, a fim de evitar uma excessiva dependência dessas empresas. As 
derrogações só são possíveis se a Comunidade pretender celebrar um acordo com um 
interveniente de um país terceiro. O relator considera que, a bem de uma política energética 
europeia coerente, as decisões relativas à celebração de acordos com países terceiros 
deveriam ser tomadas a nível comunitário, pelo que subscreve a proposta da Comissão.

Embora a Comissão se refira ao princípio da não discriminação entre o sector público e o 
sector privado (considerando 12), o relator interroga-se se foi prestado um cuidado suficiente 
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para garantir que as empresas públicas fiquem sujeitas às mesmas obrigações de separação de 
propriedade que as do sector privado, já que é impossível forçar as autoridades públicas a 
privatizar as suas empresas. Levanta-se, por conseguinte, a questão de saber se os 
concorrentes privados não serão colocados em desvantagem.

O relator está convencido de que a defesa dos consumidores exige um reforço das medidas e 
propõe, por isso, alterações que introduzem melhorias neste domínio. No que toca às 
obrigações e às competências das entidades reguladoras nacionais, a proposta prevê medidas 
suplementares em relação à defesa dos consumidores. O relator deseja reforçar e clarificar o 
papel das entidades reguladoras, a fim de melhorar a protecção dos consumidores. 

A proposta da Comissão visa, principalmente, a liberalização do mercado grossista da 
electricidade. Todavia, o relator deseja igualmente sublinhar a importância de assegurar uma 
produção energética suficiente para satisfazer a procura crescente neste sector. Além disso, tal 
como reconhecido pela Comissão, o mercado retalhista europeu não está ainda plenamente 
operacional. Por conseguinte, são necessárias novas propostas concretas para a consecução de 
um verdadeiro mercado interno. 

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 directiva – acto modificativo
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) As obrigações de serviço público e as 
normas mínimas comuns daí decorrentes 
têm de ser reforçadas, para garantir a todos 
os consumidores os benefícios da 
concorrência. Um aspecto essencial do 
serviço ao cliente é o acesso aos dados do 
consumo, devendo os consumidores ser 
donos dos seus próprios dados para 
poderem convidar os concorrentes a 
apresentarem-lhes ofertas com base neles. 
Os consumidores devem também ter direito 
a uma informação correcta sobre o seu 
próprio consumo de energia. Uma 

(21) As obrigações universais e de serviço 
público e as normas mínimas comuns daí 
decorrentes têm de ser reforçadas, para 
garantir a todos os consumidores os 
benefícios da concorrência e preços mais 
justos. Um aspecto essencial do serviço ao 
cliente reside no acesso aos dados do 
consumo, devendo os consumidores ser 
donos dos seus próprios dados em matéria 
de consumo, preços correspondentes e 
custo dos serviços, para poderem convidar 
os concorrentes a apresentarem-lhes ofertas 
com base neles. Os consumidores devem 



PA\707346PT.doc 5/25 PE402.514v01-00

PT

informação regular sobre os custos da 
energia criará incentivo para economias de 
energia, porque transmitirá directamente 
aos clientes dados sobre os efeitos do 
investimento em eficiência energética e das 
mudanças de comportamento.

também ter direito a uma informação 
correcta sobre o seu próprio consumo de 
energia. Uma informação prestada, no 
mínimo trimestralmente, aos 
consumidores sobre os custos da energia 
criará incentivo para economias de energia, 
porque transmitirá directamente aos 
clientes dados sobre os efeitos do 
investimento em eficiência energética.

Or. en

Justificação

Tendo em vista a realização do objectivo da transparência e da livre concorrência, o acesso 
a diversos dados permitirá aos consumidores fazer uma escolha informada do seu a 
fornecedor de electricidade.

Alteração 2

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1, ponto (1-A) (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 3 – n.º 6 – alíneas a) e b)

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros devem 
assegurar que, nas facturas ou na 
documentação que as acompanhe e no 
material promocional posto à disposição 
dos clientes finais, os fornecedores de 
electricidade especifiquem:
a) a contribuição de cada fonte de 
energia para a estrutura global de 
combustíveis do fornecedor no ano 
anterior de forma harmonizada e 
compreensível ao nível dos 
Estados-Membros, a fim de facilitar a 
comparação. 
b) Pelo menos a referência, na sua 
página Internet, das fontes de consulta 
existentes, como, por exemplo, páginas 
Web, em que são facultadas ao público
informações sobre o impacto ambiental, 
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no mínimo em termos de emissões de 
CO2 e de resíduos radioactivos 
resultantes da electricidade produzida 
pela estrutura global das diversas fontes 
de energia utilizadas pelo fornecedor no 
decurso do ano anterior.

Or. en

Justificação

Para poderem escolher livremente, os consumidores devem ter acesso a informações que 
contribuem para os objectivos sociais e ambientais. A escolha dos consumidores terá uma 
influência positiva no mercado.

Alteração 3

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1, ponto 1-B (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 3 – n.º 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As entidades reguladoras nacionais
devem tomar as medidas que forem 
necessárias para garantir a credibilidade 
da informação prestada pelos 
fornecedores aos clientes, ao abrigo do 
disposto no presente artigo. As regras 
relativas à apresentação das informações 
são harmonizadas a nível dos 
Estados-Membros e dos mercados em 
causa. 

Or. en

Justificação

Para que os consumidores beneficiem de uma verdadeira escolha, a apresentação dos dados 
comunicados pelos fornecedores de electricidade deveria ser harmonizada. A coerência 
garantirá a transparência e permitirá aos consumidores mudar mais facilmente de 
fornecedor.
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Alteração 4

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1, ponto 2
Directiva 2003/54/CE
Artigo 3 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. A Comissão adoptará orientações para 
a execução do presente artigo. Essas 
orientações, que têm por objectivo alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, complementando-a, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 27.º-
B.”

10. A Comissão adoptará orientações para 
a execução do presente artigo um ano após 
a entrada em vigor da presente directiva.
Essas orientações, que têm por objectivo 
alterar elementos não essenciais da 
presente directiva, complementando-a,
devem ser adoptadas após consulta do 
Parlamento Europeu, em conformidade 
com o artigo 253.º do Tratado CE

Or. en

Justificação

Em vez de tratar das questões primordiais relativas à defesa dos consumidores no quadro do 
procedimento de comitologia, o Parlamento tem o direito de participar plenamente neste 
processo.

Alteração 5

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1, ponto 4
Directiva 2003/54/CE
Artigo 8 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros assegurarão que, 
a partir de [data de transposição mais um 
ano]:

1.   A fim de assegurar a independência 
dos operadores da rede de transporte, os 
Estados-Membros assegurarão que, a 
partir de [data de transposição mais um 
ano] as empresas verticalmente 
integradas tenham de cumprir:
– ou as disposições dos artigos 8.°, 8.º-A e 
8.º-B; ou 
– as disposições dos artigos 8.º-A, 8.º-B e 
8.º-C.
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Caso a transposição das disposições dos 
artigos 8.º- A, 8.º-B e 8.º- C  se revele 
insuficiente para a consecução da plena 
liberalização num dado Estado-Membro 
após [data de transposição mais três  
anos], a Comunidade decide  se há que 
aplicar o artigo 8.º. 
Se as disposições dos artigos 8.º-A, 8.º-B e 
8.º-C C forem respeitados, os 
Estados-Membros garantem que, a contar 
[data de transposição mais um ano]: 

Or. en

Justificação

A presente alteração permite aos Estados-Membros optarem por uma separação da 
propriedade ou por uma separação efectiva da rede, e autoriza a Comunidade a tomar as 
medidas necessárias se esta última se revelar insuficiente.

Alteração 6

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 – introdução

Texto da Comissão Alteração

São aditados os artigos 8.º-A e 8.º-B, com a 
seguinte redacção:

São inseridos os seguintes pontos 8.º-A, 
8.º-B e 8.º-C:

Or. en

Alteração 7

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1, ponto 5
Directiva 2003/54/CE
Artigo 8-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-C
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Separação efectiva e eficaz das redes de 
transporte

1. Os operadores das redes de transporte 
devem dispor de todos os recursos 
humanos, materiais e financeiros da 
empresa verticalmente integrada 
necessários à actividade regular de 
transporte de electricidade, em particular: 
i) os activos necessários para a actividade 
regular de transporte de electricidade são  
propriedade do operador da rede de 
transporte; 
ii) o pessoal necessário para a actividade 
regular de transporte de electricidade é 
contratado pelo operador da rede de 
transporte; 
iii) a locação de pessoal e a prestação de 
serviços de e para qualquer ramo de 
produção ou de fornecimento da empresa 
verticalmente integrada limitam-se às 
situações em que não haja risco de 
discriminação e estão sujeitas à 
aprovação das entidades reguladoras 
nacionais, a fim de evitar problemas de 
concorrência e conflitos de interesses; 
iv) os recursos adequados destinados a 
financiar futuros projectos de 
investimento devem ser disponibilizados 
em tempo útil. 
2. As actividades consideradas necessárias 
para a actividade regular de transporte de 
electricidade referida no n.° 1 devem 
incluir, no mínimo:  
- a representação do operador da rede de 
transporte, bem  como os contactos com 
terceiros e as entidades reguladoras; 
- a concessão e a gestão do acesso a 
terceiros; 
- a cobrança das taxas de acesso; 
- as receitas associadas ao 
congestionamento e aos pagamentos 
efectuados a título do mecanismo de 
compensação entre operadores de redes 
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de transporte em conformidade com o 
artigo 3.° do Regulamento (CE) 
n.° 1228/2003; 
- a exploração, a manutenção e o 
desenvolvimento da rede de transporte; 
- o planeamento do investimento, de 
molde a assegurar a capacidade a longo 
prazo da rede para atender pedidos 
razoáveis de transporte de electricidade e 
garantir a segurança do 
aprovisionamento;
- serviços jurídicos;
- serviços de contabilidade e de 
tecnologias de informação;
3. O operador da rede de transporte deve 
ter a sua própria identidade social, 
totalmente diferente da identidade social 
da empresa verticalmente integrada, com 
imagens de marca, actividades de 
comunicação e instalações distintas. 
4. As contas dos operadores das redes de 
transporte devem ser verificadas por um 
revisor de contas distinto daquele que 
verifica as contas da empresa 
verticalmente integrada e de todas as 
respectivas empresas afiliadas.  
Independência dos gestores, do 
director-geral e dos membros do órgão de 
direcção do operador da rede de 
transporte  
5. As decisões relativas à nomeação e à 
cessação antecipada do cargo de 
director-geral ou dos membros do órgão 
de direcção do operador da rede de 
transporte, bem como o respectivo 
contrato e a sua rescisão, devem ser 
notificados à entidade reguladora ou a 
qualquer outra autoridade nacional 
competente. Estas decisões e acordos só 
produzem efeitos se, no prazo de três 
semanas após a notificação, a entidade 
reguladora ou a autoridade nacional 
competente não tiver exercido o direito de 
veto. O veto pode ser expresso em relação 
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à nomeação e ao respectivo contrato se a 
independência profissional do 
director-geral ou do membro do órgão de 
direcção designado suscitar sérias dúvidas 
ou se, em caso de cessação antecipada do 
cargo e de rescisão do contrato, a 
justificação de tal medida suscitar sérias 
dúvidas.
6. Os gestores do operador da rede de 
transporte têm o direito de interpor 
recurso perante a entidade reguladora ou 
qualquer outra autoridade nacional 
competente, ou perante um tribunal, 
contra a cessação antecipada do seu 
cargo.
7. Após a cessação do cargo no operador 
da rede de transporte, o director-geral e os 
membros do órgão de direcção não podem 
exercer funções em qualquer ramo de 
produção ou de fornecimento da empresa 
verticalmente integrada durante um 
período mínimo de três anos. 
8. O director-geral e os membros do órgão 
de direcção não podem deter interesses 
numa sociedade da empresa verticalmente 
integrada, ou receber qualquer 
compensação dessa sociedade, que não 
seja o operador da rede de transporte. A 
sua remuneração não deve estar 
subordinada às actividades da empresa 
verticalmente integrada que não sejam as 
do operador da rede de transporte.
9. O director-geral e os membros do órgão 
de direcção do operador da rede de 
transporte não assumem qualquer 
responsabilidade, directa ou indirecta, 
pela exploração diária de outro ramo da 
empresa verticalmente integrada. 
10. Sem prejuízo das disposições do 
presente artigo, o operador da rede de 
transporte deve dispor de poder de decisão 
efectivo e independente da empresa de 
electricidade integrada no que respeita 
aos activos necessários para explorar, 
manter ou desenvolver a rede. Isto não 
impede que exista um mecanismo de 
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coordenação adequado para assegurar a 
protecção dos direitos de supervisão 
económica e de gestão da empresa-mãe, 
regulados indirectamente, nos termos do 
artigo 22.º-C, no que se refere à 
rentabilidade de uma sua filial. Tal deve 
permitir, em particular, que a empresa 
mãe aprove o plano financeiro anual, ou 
instrumento equivalente, do operador da 
rede de transporte e estabeleça limites 
globais aos níveis de endividamento da 
sua filial. Se o plano financeiro anual, ou 
qualquer plano financeiro equivalente, 
não for aprovado ou modificado pela 
empresa, o caso será enviado, para 
decisão, à entidade reguladora. A empresa 
mãe não dever ser autorizada a dar 
instruções relativamente à exploração 
diária, nem relativamente às decisões 
específicas sobre a construção ou o 
melhoramento das linhas de transporte 
que não excedam os termos do plano 
financeiro aprovado ou instrumento 
equivalente;
11. Os presidentes dos órgãos de 
fiscalização e os membros da direcção do 
operador da rede de transporte não podem 
exercer funções em qualquer ramo de 
produção ou de fornecimento da empresa 
verticalmente integrada. 
12. Os conselhos de fiscalização e os 
órgãos de direcção do operador da rede de 
transporte devem incluir membros 
independentes, nomeados para um 
mandato de cinco anos, no mínimo. A sua 
nomeação é notificada à entidade 
reguladora ou a qualquer outra 
autoridade nacional competente e produz 
efeitos vinculativos nas condições 
descritas no n.° 5. 
13. Para efeitos do disposto no n.° 12, um 
membro do conselho de fiscalização ou da 
direcção de um operador da rede de 
transporte deve ser considerado 
independente se não tiver quaisquer 
relações comerciais ou outras com a 
empresa verticalmente integrada, com os 
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accionistas que detêm o controlo ou com 
os órgãos de direcção de qualquer um 
deles que possam originar um conflito de 
interesses susceptível de prejudicar a sua 
capacidade de apreciação, em particular: 
a) não foi empregado de qualquer ramo 
de produção ou de fornecimento da 
empresa verticalmente integrada nos 
cinco anos que precederam a sua 
nomeação para membro do conselho de 
fiscalização ou da direcção; 
b) não detém interesses na empresa 
verticalmente integrada nem recebe 
qualquer compensação da mesma ou de 
uma empresa afiliada com excepção do 
operador da rede de transporte; 
c) não tem quaisquer relações comerciais 
significativas com qualquer ramo de 
produção ou de fornecimento de 
electricidade da empresa verticalmente 
integrada durante a sua designação para 
membro do conselho de fiscalização ou da 
direcção; 
d) não é membro do órgão de direcção de 
uma sociedade em que a empresa 
verticalmente integrada nomeia membros 
do  conselho de fiscalização ou da 
direcção. 
13. Os Estados-Membros asseguram a 
elaboração e a implementação, por parte 
dos operadores das redes de transporte, de 
um programa de conformidade que 
enuncie as medidas adoptadas para 
garantir a exclusão de comportamentos 
discriminatórios. O programa deve definir 
as obrigações específicas dos empregados 
com vista à consecução deste objectivo. O 
programa está sujeito à aprovação da 
entidade reguladora ou de qualquer outra 
autoridade nacional competente. A 
observância do programa é controlada de 
forma independente pelo responsável pela 
conformidade. A entidade reguladora 
pode impor sanções se o programa de 
conformidade não for devidamente 
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aplicado. 
15. O director-geral ou o órgão de 
direcção do operador da rede de 
transporte nomeia a pessoa ou organismo 
responsável pela conformidade 
encarregado de: 
i) controlar a aplicação do programa de 
conformidade; 
ii) redigir um relatório anual que enuncie 
as medidas adoptadas para garantir a 
aplicação do programa de conformidade e 
apresentar este relatório à entidade 
reguladora; 
iii) formular recomendações sobre o 
programa de conformidade e a sua 
aplicação. 
16. A independência do responsável pela 
conformidade é garantida, 
nomeadamente, pelos termos do seu 
contrato. 
17. O responsável pela conformidade pode 
ser ouvido regularmente pelo conselho de 
fiscalização ou pela direcção do operador 
da rede de transporte, da empresa 
verticalmente integrada e pelas entidades 
reguladoras. 
18. O responsável pela conformidade 
assiste a todas as reuniões do conselho de 
fiscalização ou da direcção do operador 
da rede de transporte em que são 
abordadas as seguintes questões: 
i) condições de acesso e ligação à rede, 
incluindo a cobrança das taxas de acesso, 
das receitas associadas ao 
congestionamento e dos pagamentos 
efectuados a título do mecanismo de 
compensação entre operadores de redes 
de transporte em conformidade com o 
artigo 3.° do Regulamento (CE) 
n.° 1228/2003; 
ii) acções empreendidas para a 
exploração, a manutenção e o 
desenvolvimento da rede de transporte  
incluindo os investimentos de interligação 
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e de ligação; 
iii) regras de equilibração, incluindo 
regras para a energia de reserva;
iv) compras de produtos energéticos para 
compensar as perdas de energia. 
19. Nestas reuniões, o responsável pela 
conformidade deve evitar que as 
informações relativas às actividades dos 
produtores ou fornecedores que possam 
ser comercialmente sensíveis sejam 
comunicadas de forma discriminatória ao 
conselho de fiscalização ou à direcção. 
20. O responsável pela conformidade tem 
acesso a todos os livros, registos e 
instalações do operador da rede de 
transporte, bem como a todas as 
informações necessárias para o correcto 
desempenho da sua missão 
21. O responsável pela conformidade só 
pode ser nomeado ou destituído pelo 
director-geral ou o órgão de direcção após 
aprovação prévia da entidade reguladora. 
22. Os operadores das redes de transporte 
elaboram um plano decenal de 
desenvolvimento da rede pelo menos de 
dois em dois anos. Devem definir medidas 
eficazes para garantir a adequação da 
rede e a segurança do aprovisionamento.
23. O plano decenal de desenvolvimento 
da rede deve, nomeadamente: 
i) informar os participantes no mercado 
sobre as principais infra-estruturas de 
transporte que deverão ser construídas 
nos próximos dez anos; 
ii) incluir todos os investimentos já 
acordados e indicar os novos 
investimentos que deverão ser objecto de 
uma decisão de execução nos próximos 
três anos. 
24. A fim de elaborar este plano decenal 
de desenvolvimento da rede, cada 
operador da rede de transporte deve 
formular uma hipótese razoável sobre a 
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evolução da produção, do consumo e das 
trocas com outros países, e ter em conta 
os planos de investimento já existentes a 
nível regional e europeu. O operador da 
rede de transporte deve apresentar o 
projecto ao órgão nacional competente em 
tempo útil.
25. O órgão nacional competente deve 
consultar, de forma aberta e transparente, 
todos os utilizadores da rede relevantes 
com base num projecto de plano decenal 
de desenvolvimento da rede e pode 
publicar o resultado do processo de 
consulta, nomeadamente no que se refere 
às eventuais necessidades de investimento.
26. O órgão nacional competente verifica 
se o plano decenal de desenvolvimento da 
rede cobre todas as necessidades de 
investimento identificadas na consulta. 
Esta entidade pode obrigar o operador da 
rede de transporte a alterar o seu plano.
27. O órgão nacional competente referido 
nos n.°s 24, 25 e 26 pode ser a entidade 
reguladora nacional, qualquer outra 
autoridade nacional competente ou um 
mandatário designado pelos operadores 
das redes de transporte para assegurar o 
desenvolvimento da rede. Neste último 
caso, os operadores das redes de 
transporte devem submeter à aprovação 
da autoridade nacional competente o 
projecto dos estatutos, da lista dos 
membros e o regulamento interno. 
28. Se o operador da rede de transporte se 
recusar a efectuar um dos investimentos 
enumerados no plano decenal de 
desenvolvimento da rede que devem ser 
realizados nos próximos três anos, os 
Estados-Membros providenciarão para 
que a entidade reguladora ou qualquer 
outra autoridade nacional competente 
possa tomar uma das medidas seguintes: 
a) exigir por todos os meios legais que o 
operador da rede de transporte cumpra as 
suas obrigações de investimento, 
utilizando para o efeito as suas 
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capacidades financeiras; 
b) convidar investidores independentes a 
apresentar uma proposta para a 
realização de um investimento necessário 
numa rede de transporte, obrigando 
eventualmente o operador da rede de 
transporte a: 
- aceitar o financiamento por um terceiro, 
- aceitar trabalhos de construção por 
terceiros e a aquisição de novos activos; 
- explorar os novos activos em causa. 
As modalidades financeiras deste 
dispositivo estão sujeitas à aprovação da 
entidade reguladora ou de qualquer outra 
autoridade nacional competente. Em 
ambos os casos, o regulamento tarifário 
permitirá a cobrança de receitas que 
cubram os custos destes investimentos. 
29. As autoridades nacionais competentes 
controlam e avaliam a aplicação do plano 
de investimento. 
30. Os operadores das redes de transporte 
devem criar e publicar procedimentos 
transparentes e eficazes para a ligação 
não discriminatória de novas centrais 
eléctricas à rede. Estes procedimentos 
estão sujeitos à aprovação das entidades 
reguladoras nacionais ou de qualquer 
outra autoridade nacional competente. 
31. Os operadores das redes de transporte 
não têm o direito de recusar a ligação de 
uma nova central eléctrica alegando uma 
eventual limitação futura das capacidades 
da rede, nomeadamente devido ao 
congestionamento de partes distantes da 
rede de transporte. O operador da rede de 
transporte deve fornecer as informações 
necessárias. 
32. Os operadores das redes de transporte 
não têm o direito de recusar um novo 
ponto de ligação pelo simples facto de este 
implicar custos adicionais decorrentes da 
necessidade de aumentar a capacidade 
dos elementos da rede que estão próximas 
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do ponto de ligação. 

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros que não aplicaram a separação da propriedade têm a oportunidade de 
prosseguir a liberalização dos seus mercados sem terem de recorrer a este sistema.

Alteração 8

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1, ponto 8
Directiva 2003/54/CE
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º Suprimido
Operadores de rede independentes
1. Se, à data de entrada em vigor da 
presente directiva, a rede de transporte 
pertencer a uma empresa verticalmente 
integrada, os Estados-Membros poderão 
permitir derrogações ao disposto no n.º 1 
do artigo 8.º, sob condição de ser 
designado pelo Estado-Membro um 
operador de rede independente, mediante 
proposta do proprietário da rede, e de tal 
designação ser sujeita a aprovação pela 
Comissão. A empresa verticalmente 
integrada proprietária de uma rede de 
transporte não será, em caso algum, 
impedida de tomar medidas com vista a 
cumprir o disposto no n.º 1 do artigo 8.º.
2. O Estado-Membro só poderá aprovar e 
designar um operador de rede 
independente se:
a) O candidato a operador tiver 
demonstrado que cumpre os requisitos do 
n.º 1, alíneas b) a d), do artigo 8.º;
b) O candidato a operador tiver 
demonstrado que dispõe dos meios 
financeiros e dos recursos técnicos e 
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humanos necessários para desempenhar 
as funções decorrentes do disposto no 
artigo 9.º;
c) O candidato a operador se tiver 
comprometido a cumprir um plano 
decenal de desenvolvimento da rede, 
proposto pela entidade reguladora;
d) O proprietário da rede de transporte 
tiver demonstrado a sua capacidade para 
cumprir as obrigações que lhe incumbem 
por força do disposto no n.º 6. Para o 
efeito, fornecerá todas as disposições 
contratuais projectadas com a empresa 
candidata ou com qualquer outra 
entidade pertinente;
e) O candidato a operador tiver 
demonstrado a sua capacidade para 
cumprir as obrigações que lhe incumbem 
por força do Regulamento (CE) 
n.º 1228/2003 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 26 de Junho de 2003, 
relativo às condições de acesso à rede 
para o comércio transfronteiriço de 
electricidade, incluindo a cooperação 
entre operadores de redes de transporte 
aos níveis europeu e regional.
3. As empresas certificadas pela entidade 
reguladora como cumprindo o disposto no 
artigo 8.°-A e no n.º 2 do artigo 10.° serão 
aprovadas e designadas pelos 
Estados-Membros como operadores de 
rede independentes. Aplicar-se-á o 
procedimento de certificação que é 
objecto do artigo 8.º-B.
4. Se tiver tomado uma decisão em 
conformidade com o procedimento que é 
objecto do artigo 8.º-B e constatar que a 
entidade reguladora não cumpriu a sua 
decisão no prazo de dois meses, a 
Comissão, no prazo de seis meses, 
mediante proposta da Agência de 
Cooperação dos Reguladores da Energia 
e após ter ouvido os pareceres do 
proprietário e do operador da rede de 
transporte, designará um operador 
independente, por um período de 5 anos. 
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Em qualquer momento, o proprietário da 
rede de transporte pode propor à entidade 
reguladora a designação de um novo 
operador independente, nos termos do 
procedimento referido no n.° 1 do artigo 
10.°.
5. Cada operador independente será 
responsável por conceder e gerir o acesso 
de terceiros, incluindo a cobrança das 
taxas de acesso e das receitas associadas 
ao congestionamento e os pagamentos no 
âmbito do mecanismo de compensação 
entre operadores de redes de transporte, 
nos termos do artigo 3.º do Regulamento 
(CE) n.º 1228/2003, assim como por 
explorar, manter e desenvolver a rede de 
transporte e por assegurar a capacidade 
da rede para, mediante o planeamento do 
investimento, satisfazer uma procura 
razoável, a longo prazo. No 
desenvolvimento da rede, o operador 
independente será responsável pelo 
planeamento (incluindo o procedimento 
de autorização), pela construção e pela 
adjudicação da nova infra-estrutura. Para 
o efeito, agirá como operador de rede de 
transporte em conformidade com o 
presente capítulo. Os proprietários das 
redes de transporte não podem ser 
responsáveis pela concessão e gestão do 
acesso de terceiros nem pelo planeamento 
do investimento.
6. Após a designação de um operador 
independente, o proprietário da rede de 
transporte deve:
a) Prestar a cooperação e o apoio 
necessários para o operador independente 
cumprir as suas funções, incluindo, em 
especial, toda a informação pertinente;
b) Financiar os investimentos decididos 
pelo operador independente e aprovados 
pela entidade reguladora ou aceitar o seu 
financiamento por qualquer parte 
interessada, incluindo o operador 
independente. Os pertinentes regimes de 
financiamento serão sujeitos à aprovação 
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da entidade reguladora. Antes dessa 
aprovação, a entidade reguladora deve 
consultar o proprietário dos activos, 
juntamente com outras partes 
interessadas;
c) Prever cobertura de responsabilidade 
em relação aos activos da rede, com 
exclusão da parte de responsabilidade 
referente às funções do operador de rede 
independente; 
d) Prestar garantias para facilitar o 
financiamento de eventuais ampliações da 
rede, com excepção dos investimentos em 
que, nos termos da alínea b), tenha dado o 
seu acordo ao financiamento por 
qualquer parte interessada, incluindo o 
operador independente.
7. Em estreita colaboração com a entidade 
reguladora, a autoridade nacional 
competente para a concorrência terá 
todos os poderes pertinentes para 
fiscalizar eficazmente o cumprimento, por 
parte do proprietário da rede de 
transporte, das obrigações que lhe 
incumbem por força do n.º 6.

Or. en

Justificação

A opção pelos operadores de rede independentes não constitui uma alternativa viável à 
separação da propriedade devido a custos regulamentares demasiado elevados.

Alteração 9

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1, ponto 8
Directiva 2003/54/CE
Artigo 10-A

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º-A Suprimido
Separação dos proprietários das redes de 
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transporte
1. No caso das redes de transporte para as 
quais tenha sido nomeado um operador 
independente, os proprietários que 
fizerem parte de empresas verticalmente 
integradas serão independentes de outras 
actividades não relacionadas com o 
transporte de electricidade, pelo menos 
em termos de forma jurídica, organização 
e tomada de decisões.
2. A fim de assegurar a independência do 
proprietário da rede de transporte a que 
faz referência o n.º 1, aplicar-se-ão os 
seguintes critérios mínimos:
(a) As pessoas responsáveis pela gestão do 
proprietário da rede de transporte não 
podem participar nas estruturas da 
empresa de electricidade integrada 
responsáveis, directa ou indirectamente, 
pela exploração diária da produção, da 
distribuição e do fornecimento de 
electricidade; 
b) Devem ser tomadas medidas adequadas 
para garantir que os interesses 
profissionais das pessoas responsáveis 
pela gestão do proprietário da rede de 
transporte sejam tidos em conta de 
maneira a assegurar a sua capacidade de 
agir de forma independente; 
c) O proprietário da rede de transporte 
elaborará um programa de conformidade 
que enuncie as medidas adoptadas para 
garantir a exclusão de comportamentos 
discriminatórios e o controlo adequado da 
sua observância. O programa deve definir 
as obrigações específicas dos empregados 
com vista à consecução deste objectivo. A 
pessoa ou organismo responsável pelo 
controlo do programa de conformidade 
apresentará à entidade reguladora um 
relatório anual, que será publicado, com 
as medidas adoptadas.
3. A Comissão pode adoptar directrizes 
tendentes a assegurar o cumprimento 
integral e efectivo do disposto no n.º 2 do 
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presente artigo por parte do proprietário 
da rede de transporte. Estas orientações, 
que têm por objectivo alterar elementos 
não essenciais da presente directiva, 
complementando-a, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo, referido no 
n.º 3 do artigo 27.º-B.”

Or. en

Justificação

Estas disposições baseiam-se no artigo 10.º e não têm, por conseguinte, nenhuma razão de 
ser, caso este último seja suprimido.

Alteração 10

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1, ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Fiscalizar o grau de abertura do mercado 
e de concorrência aos níveis grossista e 
retalhista, inclusive no comércio de 
electricidade, nos preços ao consumidor, 
nas taxas de mudança de fornecedor, nas 
taxas de corte da ligação e nas queixas dos 
consumidores em formato acordado, assim 
como os eventuais falseamentos ou 
restrições da concorrência, em colaboração 
com as autoridades responsáveis pela 
concorrência, incluindo a prestação de 
informações pertinentes e a comunicação 
de casos relevantes àquelas autoridades;

i) Fiscalizar o grau de abertura do mercado 
e de concorrência aos níveis grossista e 
retalhista, inclusive no comércio de 
electricidade, nos preços ao consumidor, 
nas taxas de mudança de fornecedor, nas 
taxas de ligação e de corte da ligação, nas 
taxas de manutenção e nas queixas dos 
consumidores em formato acordado, assim 
como os eventuais falseamentos ou 
restrições da concorrência, em colaboração 
com as autoridades responsáveis pela 
concorrência, incluindo a prestação de 
informações pertinentes e a comunicação 
de casos relevantes àquelas autoridades;

Or. en

Justificação

Dotar a autoridade de um poder de controlo sobre um vasto leque de taxas e de despesas 
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reforça as possibilidades de escolha que se oferecem aos consumidores.

Alteração 11

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1, ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

k) Sem prejuízo das competências de 
outras autoridades nacionais, assegurar 
padrões elevados de serviço universal e 
público de electricidade, protecção aos 
clientes vulneráveis e eficácia para as 
medidas de protecção dos consumidores 
estabelecidas no anexo A;

k) Sem prejuízo das competências de 
outras autoridades nacionais, assegurar em 
toda a União Europeia, padrões elevados 
de serviço universal e público de 
electricidade uniformes e transparentes 
para os consumidores de electricidade e, 
nomeadamente, para os cidadãos, e 
garantir a protecção aos clientes 
vulneráveis e eficácia para as medidas de 
protecção de todos os consumidores 
estabelecidas no anexo A;

Or. en

Justificação

Uma maior clarificação das obrigações da entidade reguladora terá uma incidência positiva  
no funcionamento do mercado e acabará por beneficiar os consumidores.

Alteração 12

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1, ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea m)

Texto da Comissão Alteração

Assegurar o acesso aos dados de consumo 
dos clientes, a aplicação de um formato 
harmonizado para os dados de consumo e o
acesso aos dados, em conformidade com o 
anexo A, alínea h);

Assegurar o acesso aos dados de consumo 
dos clientes, nomeadamente no que diz 
respeito aos preços e a todas as despesas 
conexas, a aplicação de um formato 
harmonizado para esses dados de consumo 
e acesso imediato, para todos os 
consumidores, aos dados, em 
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conformidade com o anexo A, alínea h);

Or. en

Justificação

Uma maior clarificação das obrigações da entidade reguladora terá uma incidência positiva 
no funcionamento do mercado e acabará por beneficiar os consumidores.
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