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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores aprova a proposta da 
Comissão Europeia relativa ao regulamento que cria a Agência de Cooperação dos 
Reguladores da Energia, que irá desempenhar um papel fulcral na elaboração e aplicação do 
terceiro pacote de medidas em matéria de energia.

Esta Agência deve ser plenamente independente e usufruir de uma total autonomia 
administrativa e financeira para desempenhar um papel de peso na defesa dos direitos dos 
consumidores e das outras partes interessadas. Deve poder consultar atempadamente os 
agentes do mercado, coordenar e verificar os investimentos, bem como assegurar a 
fiscalização do mercado e assinalar eventuais distorções do mesmo.

As actividades da Agência devem incluir o processo de iniciar, controlar e aprovar as 
propostas formuladas pelas Redes Europeias de Operadores de Redes de Transporte
(REORT), a fim de garantir um desenvolvimento mais regulamentado do mercado interno da 
energia, e tomar medidas que permitam proporcionar aos consumidores um nível elevado de 
protecção.

A Agência deve exercer um papel central no lançamento, elaboração, validação, aplicação e 
controlo do cumprimento dos códigos do mercado ou técnicos que os operadores das redes de 
transporte devem respeitar. Por outro lado, deve participar na definição do âmbito e do 
conteúdo dos códigos europeus. A Agência deve ser dotada de poderes de decisão para 
partilhar com os operadores de redes de transporte a responsabilidade do estabelecimento de
regras. É necessário que a Agência decida com a Comissão da possibilidade de eximir do 
respeito dos requisitos de separação as novas infra-estruturas transfronteiriças.

O Parlamento Europeu deve poder avaliar o desempenho e o funcionamento da Agência. 

O Parlamento Europeu deve ser convidado a pronunciar-se sobre a selecção do Director, bem 
como sobre a renovação do seu mandato e as condições da sua demissão. O Director da 
Agência, o Conselho de Administração e o Conselho de Reguladores devem prestar contas ao 
Parlamento Europeu e, se este o solicitar, deslocar-se à sua presença.

O Conselho de Administração deve ser o único responsável pelas questões relativas à gestão e 
à contabilidade. É necessário reduzir o número de membros do Conselho de Administração, 
uma vez que a existência de doze membros não se justifica face ao número de membros do 
Conselho de Reguladores e ao total dos efectivos da Agência. O Conselho de Administração 
deve ser exclusivamente composto por pessoas designadas pela Comissão.     

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:
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Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) A Agência deve controlar
constantemente os mercados a fim de 
detectar eventuais distorções da 
concorrência e informar a Comissão, o 
Parlamento Europeu e as autoridades 
nacionais a esse respeito.

Or. en

Justificação

A Agência deve não apenas poder informar, mas também exercer vigilância e transmitir 
alertas precoces às instituições europeias e autoridades nacionais.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Há que reforçar as competências da Agência, a fim de que esta possa exercer um papel 
importante na defesa dos direitos dos consumidores e das outras partes interessadas.
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Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A Agência deve dispor de pessoal 
altamente qualificado. Deve beneficiar, em 
especial, da competência e experiência de 
pessoal destacado pelas entidades 
reguladoras nacionais, pela Comissão e 
pelos Estados-Membros. O Estatuto dos 
Funcionários das Comunidades Europeias, 
o regime aplicável aos outros agentes das 
Comunidades Europeias e as regras 
adoptadas conjuntamente pelas instituições 
das Comunidades Europeias para efeitos de 
aplicação desse estatuto e desse regime 
devem ser aplicáveis ao pessoal da 
Agência. O Conselho de Administração, 
com o acordo da Comissão, deve adoptar 
as medidas de execução necessárias.

(16) A Agência deve dispor de pessoal 
altamente qualificado, recrutando, a título 
excepcional, pessoal destacado pelas 
entidades reguladoras nacionais, pela 
Comissão e pelos Estados-Membros. O 
Estatuto dos Funcionários das 
Comunidades Europeias, o regime 
aplicável aos outros agentes das 
Comunidades Europeias e as regras 
adoptadas conjuntamente pelas instituições 
das Comunidades Europeias para efeitos de 
aplicação desse estatuto e desse regime 
devem ser aplicáveis ao pessoal da 
Agência. O Conselho de Administração, 
com o acordo da Comissão, deve adoptar 
as medidas de execução necessárias.

Or. en

Justificação

O recrutamento excessivo de pessoal destacado pelas autoridades e reguladores nacionais 
reduziria a independência da Agência; por conseguinte, só deverá verificar-se a título 
excepcional.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A participação de países terceiros nos 
trabalhos da Agência deve ser possível em 
conformidade com acordos adequados a 
celebrar pela Comunidade.

(18) A cooperação com os reguladores da 
energia de países terceiros deve ser 
possível em conformidade com acordos 
adequados a celebrar pela Comunidade.

Or. en
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Justificação

É necessário tornar claro que a participação dos países terceiros se deve limitar aos 
projectos de cooperação com outros reguladores da energia (e não com qualquer outra 
instância estrangeira), uma vez que os trabalhos da Agência não devem, de modo algum, ser 
directamente afectados.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) A Agência é inteiramente 
responsável perante o Parlamento 
Europeu.

Or. en

Justificação

O Parlamento Europeu deve poder controlar o desempenho e o funcionamento da Agência.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Emitir pareceres dirigidos aos 
operadores de redes de transporte; 

(a) Emitir pareceres e recomendações 
dirigidos aos operadores de redes de 
transporte;

Or. en

Justificação

Há que aumentar as competências de tomada de decisões da Agência, a fim de que esta 
partilhe com os operadores de redes de transporte a responsabilidade do estabelecimento de 
regras.
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Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 4 – alínea b

Texto da Comissão Alteração

(b) Emitir pareceres dirigidos às entidades 
reguladoras;

(b) Emitir pareceres e recomendações 
dirigidos às entidades reguladoras;

Or. en

Justificação

Há que aumentar as competências de tomada de decisões da Agência, a fim de que esta 
partilhe com os operadores de redes de transporte a responsabilidade do estabelecimento das
regras.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A presente alteração decorre das alterações 5 e 6.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Agência pode emitir um parecer à 3. A Agência aprova os códigos e as 
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rede europeia de operadores de redes de 
transporte de electricidade tal como 
previsto no n.º 2 do artigo 2.º-D do 
Regulamento (CE) n.° 1228/2003 e à rede 
europeia de operadores de redes de 
transporte de gás tal como previsto no n.º 
2 do artigo 2.º-D do Regulamento (CE) 
n.° 1775/2005, sobre os códigos técnicos 
ou de mercado, o projecto de programa de 
trabalho anual e o projecto de plano de 
investimento decenal.

regras, incluindo o plano de investimento
decenal, a fim de garantir a não 
discriminação, uma real concorrência e o 
funcionamento eficaz e seguro do 
mercado. 

Or. en

Justificação

É necessário que a Agência seja dotada de plenos poderes de coordenação e aprovação das 
propostas formuladas pela Rede Europeia de Operadores de Redes de Transporte.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Agência aconselha a Comissão, 
por iniciativa própria ou a pedido da
Comissão, na elaboração das orientações 
estratégicas destinadas às Redes
Europeias de Operadores de Redes de 
Transporte (REORT), com base nas quais 
são definidos os códigos e as regras 
(nomeadamente os códigos técnicos, os 
instrumentos de operação de redes e os 
planos de investigação comuns, um plano 
de investimento decenal que inclui
perspectivas de adequação das 
capacidades de geração, de dois em dois 
anos, bem como um programa anual de 
trabalho), em conformidade com o 
disposto no nº 1, alíneas a) e c), do artigo 
2º-C do Regulamento (CE) n.º 1228/2003,
e no n.º 1, alíneas a) e c), do artigo 2º-C 
do Regulamento (CE) n.º 1775/2005, 
incluindo, se necessário, a adopção de 
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orientações vinculativas. A Agência 
aconselha a Comissão, por iniciativa
própria ou a pedido da Comissão, na 
elaboração dos códigos do mercado, 
incluindo a adopção de orientações 
vinculativas.

Or. en

Justificação

Há que definir previamente o âmbito e o grau de precisão dos códigos e das regras 
propostas, determinando se estes se aplicam a todas as infra-estruturas de transporte ou às 
interacções entre as redes nacionais de transporte existentes. A Agência deve aconselhar a 
Comissão, por iniciativa própria ou a pedido desta, sobre o âmbito e o grau de precisão 
exactos de um código ou de uma regra no que respeita aos aspectos enunciados no n.º 3 do 
artigo 2º-C, do Regulamento relativo à electricidade e ao gás. De igual modo, é necessário 
definir previamente os objectivos primordiais e o âmbito do plano de investimento decenal.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. A Agência consulta apurada e 
precocemente os agentes do mercado, os 
consumidores e os utilizadores finais de 
uma forma aberta e transparente, em 
particular no que diz respeito às suas 
missões para com os operadores de redes 
de transporte.

Or. en

Justificação

O ERGEG está actualmente a efectuar consultas públicas a nível da União Europeia. É,
portanto, necessário que a Agência Europeia de Cooperação dos Reguladores da Energia 
assuma esta missão, uma vez que já possui uma experiência e regras bem estabelecidas no 
domínio das consultas públicas. Além disso, a Agência, contrariamente às Redes Europeias
de Operadores de Redes de Transporte (REORT), é o órgão instituído para agir no interesse 
de todos os agentes do mercado.
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Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. O Conselho de Administração será 
composto por seis membros nomeados pela 
Comissão. O mandato terá uma duração de 
cinco anos, renovável uma vez. O 
Conselho de Administração ficará sujeito 
ao voto de aprovação do Parlamento 
Europeu.

Or. en

Justificação

O Parlamento Europeu deve poder controlar o desempenho e o funcionamento da Agência. 
Por conseguinte, a Agência deve ser plenamente responsável perante o Parlamento Europeu. 

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Conselho de Administração reúne-se 
por convocação do seu presidente. O 
Director da Agência participa nas 
deliberações, salvo decisão em contrário do 
Conselho de Administração. O Conselho 
de Administração reunir-se-á, pelo menos, 
duas vezes por ano em sessão ordinária. 
Reunir-se-á igualmente por iniciativa do 
seu presidente, a pedido da Comissão ou a 
pedido de, pelo menos, um terço dos seus 
membros. O Conselho de Administração 
poderá convidar qualquer pessoa cuja 
opinião possa ser considerada útil a assistir 
às suas reuniões na qualidade de 
observador. Os membros do Conselho de 
Administração poderão, respeitando o 
regulamento interno, ser assistidos por 
conselheiros ou por peritos. O secretariado 

3. O Conselho de Administração reúne-se 
por convocação do seu presidente. O 
Director da Agência participa nas 
deliberações, salvo decisão em contrário do 
Conselho de Administração. O Conselho 
de Administração reunir-se-á, pelo menos, 
quatro vezes por ano em sessão ordinária. 
Reunir-se-á igualmente por iniciativa do 
seu presidente, a pedido da Comissão ou a 
pedido de, pelo menos, um terço dos seus 
membros. O Conselho de Administração 
poderá convidar qualquer pessoa cuja 
opinião possa ser considerada útil a assistir 
às suas reuniões na qualidade de 
observador. Os membros do Conselho de 
Administração poderão, respeitando o 
regulamento interno, ser assistidos por 
conselheiros ou por peritos. O secretariado 



PA\709858PT.doc 11/17 PE402.532v01-00

PT

do Conselho de Administração é 
assegurado pela Agência.

do Conselho de Administração é 
assegurado pela Agência.

Or. en

Justificação

A realização de quatro reuniões por ano permitiria ter uma melhor perspectiva sobre as 
políticas levadas a cabo pela Agência e fazer, de uma forma mais regular, o ponto da 
situação no que se refere aos seus trabalhos.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O Conselho de Administração adoptará 
as suas decisões por maioria de dois terços
dos membros presentes.

4. O Conselho de Administração adoptará 
as suas decisões por maioria absoluta dos 
membros presentes.

Or. en

Justificação

Dado que o número dos membros do Conselho de Administração foi reduzido para seis (vide 
alteração 16), as modalidades de votação devem ser clarificadas.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. O Conselho de Administração pode 
ser demitido das suas funções por 
proposta da Comissão e por decisão do 
Parlamento Europeu. O Parlamento toma 
a sua decisão por maioria absoluta.

Or. en
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Justificação

A presente alteração decorre da alteração 12.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º -1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1-A. O Conselho de Administração é 
unicamente responsável pelas questões de
gestão e contabilidade.

Or. en

Justificação

Há que clarificar a divisão de tarefas entre os dois conselhos e indicar que o Conselho de 
Administração exerce unicamente tarefas de gestão, a fim de conferir realmente à Agência os 
poderes necessários para exercer as funções de regulamentação de uma forma eficaz e 
independente.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. O Parlamento Europeu pode 
convidar um ou vários membros do 
Conselho de Administração a proferir 
uma declaração perante a comissão 
competente e responder às perguntas 
formuladas pelos seus membros.

Or. en

Justificação

É necessário que o Parlamento possa controlar o desempenho e o funcionamento da Agência.



PA\709858PT.doc 13/17 PE402.532v01-00

PT

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho de Reguladores será 
composto por um representante, por 
Estado-Membro, das entidades reguladoras 
referidas no artigo 22.°-A da Directiva 
2003/54/CE e no artigo 24.°-A da Directiva 
2003/55/CE e por um representante da 
Comissão, que não participará nas 
votações. As entidades reguladoras 
nacionais nomearão um suplente por 
Estado-Membro. 

1. O Conselho de Reguladores será 
composto por um representante, por 
Estado-Membro, das entidades reguladoras 
referidas no artigo 22.°-A da Directiva 
2003/54/CE e no artigo 24.°-A da Directiva 
2003/55/CE e por dois representantes da 
Comissão, que não participarão nas 
votações, agindo a título consultivo. As 
entidades reguladoras nacionais nomearão 
um suplente por Estado-Membro. 

Or. en

Justificação

A presente alteração decorre da alteração 17.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O Parlamento Europeu pode 
convidar um ou vários membros do 
Conselho de Reguladores a proferir uma 
declaração perante a comissão 
competente e responder às perguntas 
formuladas pelos seus membros.

Or. en

Justificação

A presente alteração decorre da alteração 16.
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Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A presente alteração decorre da alteração 17.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O Conselho de Administração informará 
o Parlamento Europeu da sua intenção de 
renovar o mandato do Director. No prazo 
de um mês antes da renovação do seu 
mandato, o Director pode ser convidado a 
proferir uma declaração perante a 
comissão competente do Parlamento e 
responder a perguntas formuladas pelos 
seus membros. 

5. O Conselho de Administração informará 
o Parlamento Europeu da sua intenção de 
renovar o mandato do Director. No prazo 
de um mês antes da renovação do seu 
mandato, o Director proferirá uma 
declaração perante a comissão competente 
do Parlamento e responderá a perguntas 
formuladas pelos seus membros. A
prorrogação do mandato do Director
ficará sujeita ao voto de aprovação do
Parlamento Europeu.
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Or. en

Justificação

A presente alteração decorre da alteração 17.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. O Director só pode ser demitido das suas 
funções por decisão do Conselho de 
Administração, após consulta do Conselho 
de Reguladores. O Conselho de 
Administração adopta essa decisão por 
maioria de três quartos dos seus membros. 

7. O Director só pode ser demitido das suas 
funções por decisão do Conselho de 
Administração, após consulta do Conselho 
de Reguladores. O Conselho de 
Administração adopta essa decisão por 
maioria de três quartos dos seus membros. 
O Director pode também ser demitido das 
suas funções pelo Parlamento Europeu, 
após consulta do Conselho de
Reguladores. O Parlamento toma a sua 
decisão por maioria absoluta.

Or. en

Justificação

A presente alteração decorre da alteração 17.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O Parlamento Europeu pode 
convidar o Director a proferir uma 
declaração perante a comissão 
competente e responder às perguntas 
formuladas pelos seus membros.

Or. en
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Justificação

A presente alteração decorre da alteração 17.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. O Parlamento Europeu pode 
convidar um ou vários membros da 
Câmara de Recurso a proferir uma 
declaração perante a comissão 
competente e responder às perguntas 
formuladas pelos seus membros.

Or. en

Justificação

A presente alteração decorre da alteração 17.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O Conselho de Administração pode 
adoptar disposições destinadas a permitir 
que peritos nacionais dos 
Estados-Membros trabalhem na Agência 
em regime de destacamento.

4. O Conselho de Administração pode 
adoptar, em casos excepcionais, 
disposições destinadas a permitir que 
peritos nacionais dos Estados-Membros 
trabalhem na Agência em regime de 
destacamento.

Or. en

Justificação

O recrutamento excessivo de pessoal destacado pelas autoridades e reguladores nacionais 
reduziria a independência da Agência; por conseguinte, só deverá verificar-se a título 
excepcional.
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Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 28

Texto da Comissão Alteração

A Agência estará aberta à participação de 
Estados que não sejam membros da União 
Europeia e que tenham concluído com a 
Comunidade acordos nesse sentido. No 
âmbito das disposições pertinentes desses 
acordos, serão celebrados convénios que 
definirão, nomeadamente, a natureza, o 
âmbito e as modalidades de participação 
desses países nos trabalhos da Agência, 
incluindo disposições relativas às 
contribuições financeiras e ao pessoal.

A Agência estará aberta à cooperação com 
os reguladores da energia dos Estados que 
não sejam membros da União Europeia e 
que tenham concluído com a Comunidade 
acordos nesse sentido. No âmbito das 
disposições pertinentes desses acordos, 
serão celebrados convénios que definirão, 
nomeadamente, a natureza, o âmbito e as 
modalidades de participação dos 
reguladores da energia desses países 
terceiros, incluindo disposições relativas às 
contribuições financeiras e ao pessoal.

Or. en

Justificação

É necessário reformular este artigo a fim de o clarificar.
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