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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Esta proposta de directiva altera a Directiva 2003/55, que estabelece regras comuns para o 
mercado interno de gás natural. Faz parte do "pacote de energia" ("mercados da electricidade e 
do gás da UE: terceiro pacote legislativo) que a Comissão propôs em Setembro de 2007. O 
relator de parecer acolhe favoravelmente as cinco propostas contidas nesse pacote e subscreve-as 
na generalidade, dada a grande importância de que se reveste a realização de um verdadeiro 
mercado interno europeu da energia. Os objectivos das propostas consistem em garantir a 
segurança do aprovisionamento e em manter a transparência dos preços, relacionando-os com 
mercados competitivos, no interesse dos consumidores europeus. Por outras palavras, o objectivo 
consiste em apoiar e continuar a desenvolver o processo de liberalização em curso na Europa, o 
que o relator de parecer apoia firmemente.

Embora o relator de parecer acolha favoravelmente a proposta, entende que há espaço de 
manobra para melhorias adicionais, sobretudo no que diz respeito às questões da protecção dos 
consumidores, pelo que propõe alterações dentro dos seguintes parâmetros:

 O acesso fácil e a preço abordável à energia para todos os consumidores europeus é um 
aspecto altamente prioritário, tanto para o relator de parecer como para a Comissão 
IMCO. As medidas de protecção dos consumidores no sector do gás são por conseguinte 
muito importantes, em particular a garantia da possibilidade de os consumidores, com 
facilidade e sem custos adicionais, mudarem de fornecedor e terem fácil acesso aos 
respectivos dados de consumo, etc. Além disso, o relator de parecer apoia os requisitos de 
2006 (consagrados na directiva relativa à eficiência na utilização final de energia e aos 
serviços energéticos) e exorta os Estados-Membros a aplicarem um sistema de 
"contadores inteligentes", e a garantirem que os pagamentos antecipados efectuados pelos 
consumidores sejam adequados e traduzam o consumo real de gás.

 Para acautelar o cumprimento das medidas de protecção dos consumidores do Anexo A, 
as autoridades reguladoras nacionais devem garantir a adequada implementação e 
execução dessas medidas. Além disso, as autoridades reguladoras nacionais devem 
monitorizar esse processo e aplicar as sanções apropriadas em caso de incumprimento 
das regras. A qualidade do serviço deve ser um objectivo central das empresas de gás. 

 A proposta da Comissão confere total independência à autoridade reguladora. De acordo 
com a maioria dos sistemas judiciais da União Europeia, um tribunal apenas pode 
controlar se o regulador seguiu o procedimento justo para tomar uma decisão (controlo 
marginal), mas não pode decidir quanto à substância da decisão. O relator de parecer 
receia que isso conferiria "carta branca" à autoridade reguladora, o que iria contra os 
princípios gerais aplicáveis ao controlo e ao equilíbrio. 

 O relator de parecer considera que a melhor forma de lograr garantir a segurança do 
aprovisionamento no interesse dos consumidores europeus consiste em evitar a 
concentração do mercado e em garantir o estabelecimento de um mercado eficaz do 
comércio de energia. Há diferenças estruturais entre os sectores do gás e da electricidade. 
No sector do gás verifica-se uma concentração de fornecedores e de contratos a longo 
prazo para o aprovisionamento, a par de uma falta de liquidez a jusante. É por isso 
necessário estabelecer um novo sistema e conferir um carácter vinculativo às obrigações 
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de mercado.

 O relator de parecer apoia fortemente a tomada de posição do Parlamento na Resolução 
de 10 de Julho de 2007 sobre as perspectivas do mercado interno do gás e da 
electricidade, nos termos da qual a separação entre a propriedade e o transporte constitui 
o meio mais eficaz para promover o investimento em infra-estruturas de forma não 
discriminatória.

 É obrigação dos Estados-Membros assegurar a efectiva implementação e respeito da 
presente directiva assim como a aplicação do 2.º pacote de energia. O relator de parecer 
insta a Comissão a sancionar os Estados-Membros que ainda não tenham dado aplicação 
ao segundo pacote de energia.

 O relator de parecer apoia, além disso, a cooperação regional a fim de garantir uma 
integração mais forte dos gasodutos na Europa. Tem de ser mais fácil modificar o seu 
itinerário a fim de lograr garantir o eficaz funcionamento do mercado interno. Os 
Estados-Membros assegurarão e monitorizarão a cooperação regional e garantirão um 
nível mínimo de interligações entre Estados-Membros limítrofes.

 Em conformidade, terá igualmente de haver mais transparência e regras mais rigorosas 
em matéria de instalações de transporte, de armazenamento e/ou de GNL, que facilitem o 
acesso dos novos operadores ao mercado do gás. 

 Por fim, o relator de parecer saúda a proposta da Comissão relativa às derrogações 
respeitantes às novas infra-estruturas (artigo 22.°), mas o artigo 22.° deve ser igualmente 
aplicável às interligações entre os Estados-Membros e países terceiros.

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 8-A (novo)

Texto da Comissão1 Alteração

(8–A) No propósito de assegurar o devido 
cumprimento dos requisitos relativos à 

                                               
1 JO C ...
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separação entre a propriedade e o 
transporte, a Comissão deve monitorizar e 
notificar o Parlamento Europeu sobre a 
evolução desse  processo de separação nos 
Estados-Membros. A Comissão deve 
igualmente intentar acções contra os 
Estados-Membros que não tenham 
logrado aplicar a legislação em vigor 
relativa ao domínio da energia no 
momento em que a presente directiva 
produza efeito.

Or. en

Justificação

A aplicação do segundo pacote de energia mostrou que a Comissão deve acompanhar mais de 
perto o processo de transposição e o cumprimento da data de transposição da presente directiva 
pelos Estados-Membros.

Alteração 2

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A salvaguarda do aprovisionamento 
energético é um elemento essencial de 
segurança pública, estando pois 
inerentemente associada ao funcionamento 
eficaz do mercado comunitário do gás. A 
utilização da rede é essencial para o gás 
chegar aos cidadãos da UE. Para a 
segurança pública, a competitividade da 
economia e o bem-estar dos cidadãos da 
Comunidade, são essenciais mercados de 
gás funcionais e, em particular, as redes e 
outros activos associados ao fornecimento 
de gás. Sem prejuízo das suas obrigações 
internacionais, a Comunidade considera 
que o sector das redes de transporte de gás 
é de grande importância, sendo pois 
necessárias salvaguardas adicionais em 
relação à influência de países terceiros, a 
fim de evitar ameaças à ordem e à 
segurança públicas na Comunidade, bem 

14) A salvaguarda do aprovisionamento 
energético é um elemento essencial de 
segurança pública, estando pois 
inerentemente associada ao funcionamento 
eficaz do mercado comunitário do gás. A 
utilização da rede é essencial para o gás 
chegar aos cidadãos da UE. Para a 
segurança pública, a competitividade da 
economia e o bem-estar dos cidadãos da 
Comunidade, são essenciais mercados de 
gás abertos e funcionais, que ofereçam 
efectivas oportunidades de comércio e, em 
particular, as redes e outros activos 
associados ao fornecimento de gás. Sem 
prejuízo das suas obrigações 
internacionais, a Comunidade considera 
que o sector das redes de transporte de gás 
é de grande importância, sendo pois 
necessárias salvaguardas adicionais em 
relação à influência de países terceiros, a 
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como ao bem-estar dos seus cidadãos. Tais 
medidas são também necessárias para 
assegurar o cumprimento das regras 
relativas à separação efectiva.

fim de evitar ameaças à ordem e à 
segurança públicas na Comunidade, bem 
como ao bem-estar dos seus cidadãos. Tais 
medidas são também necessárias para 
assegurar o cumprimento das regras 
relativas à separação efectiva.

Or. en

Alteração 3

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Importa assegurar a independência dos 
operadores das redes de armazenamento, a 
fim de melhorar o acesso de terceiros a 
instalações de armazenamento que são 
técnica e/ou economicamente necessárias 
para proporcionar um acesso eficaz à rede 
para o abastecimento dos clientes. 
Justifica-se, consequentemente, que as 
instalações de armazenamento sejam 
exploradas através de entidades 
juridicamente distintas que tenham direitos 
efectivos de tomada de decisões no que 
respeita aos activos necessários para a 
manutenção, o funcionamento e o 
desenvolvimento dessas instalações. É 
igualmente necessário aumentar a 
transparência em matéria de capacidade de 
armazenamento oferecida a terceiros, 
obrigando os Estados-Membros a 
definirem e publicarem um quadro não 
discriminatório e claro que determine um 
regime regulamentar adequado para as 
instalações de armazenamento.

(15) Importa assegurar a independência dos 
operadores das redes de armazenamento, a 
fim de melhorar o acesso de terceiros a 
instalações de armazenamento que são 
técnica e/ou economicamente necessárias 
para proporcionar um acesso eficaz à rede 
para o abastecimento dos clientes. 
Justifica-se, consequentemente, que as 
instalações de armazenamento sejam 
exploradas através de entidades 
juridicamente distintas que tenham direitos 
efectivos de tomada de decisões no que 
respeita aos activos necessários para a 
manutenção, o funcionamento e o 
desenvolvimento dessas instalações. É 
igualmente necessário aumentar 
eficazmente a transparência em matéria de 
capacidade de armazenamento oferecida a 
terceiros, obrigando os Estados-Membros a 
definirem e publicarem um quadro não 
discriminatório e claro que determine um 
regime regulamentar adequado para as 
instalações de armazenamento.

Or. en
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Alteração 4

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) O acesso não discriminatório à rede de 
distribuição determina o acesso a jusante 
aos clientes de retalho. A possibilidade de 
discriminação no que respeita ao acesso e 
ao investimento de terceiros é porém 
menos significativa a nível da distribuição 
do que a nível do transporte, porque, a 
nível da distribuição, o congestionamento e 
a influência dos interesses de produção são 
em geral menos importantes do que a nível 
do transporte. Além disso, a separação 
funcional dos operadores das redes de 
distribuição apenas se tornou obrigatória a 
partir de 1 de Julho de 2007, por força da 
Directiva 2003/55/CE, e os seus efeitos no 
mercado interno têm ainda de ser 
avaliados. As regras vigentes em matéria 
de separação jurídica e funcional podem 
levar à separação efectiva, desde que 
definidas com maior clareza, aplicadas de 
modo correcto e acompanhadas de perto. 
Para efeitos de igualdade de condições de 
concorrência ao nível retalhista, os 
operadores das redes de distribuição 
devem, pois, ser fiscalizados, para não 
poderem aproveitar a sua integração 
vertical no que respeita à posição 
concorrencial que detêm no mercado, 
sobretudo em relação a pequenos clientes 
domésticos e não-domésticos.

(16) O acesso não discriminatório à rede de 
distribuição determina o acesso a jusante 
aos clientes de retalho. A possibilidade de 
discriminação no que respeita ao acesso e 
ao investimento de terceiros é porém 
menos significativa a nível da distribuição 
do que a nível do transporte, porque, a 
nível da distribuição, o congestionamento e 
a influência dos interesses de produção são 
em geral menos importantes do que a nível 
do transporte. Além disso, a separação 
funcional dos operadores das redes de 
distribuição apenas se tornou obrigatória a 
partir de 1 de Julho de 2007, por força da 
Directiva 2003/55/CE, e os seus efeitos no 
mercado interno têm ainda de ser 
avaliados. As regras vigentes em matéria 
de separação jurídica e funcional podem 
levar à separação efectiva, desde que 
definidas com maior clareza, aplicadas de 
modo correcto e acompanhadas de perto. 
Para efeitos de igualdade de condições de 
concorrência ao nível retalhista e de 
criação de um verdadeiro mercado, os 
operadores das redes de distribuição 
devem, pois, ser fiscalizados, para não 
poderem aproveitar a sua integração 
vertical no que respeita à posição 
concorrencial que detêm no mercado, 
sobretudo em relação a pequenos clientes 
domésticos e não-domésticos.

Or. en
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Alteração 5

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 21–A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21–A) A rigidez estrutural do mercado do 
gás decorrente da concentração dos 
fornecedores, os contratos a longo prazo 
que regem os fornecimentos, e a falta de 
liquidez a jusante originam uma estrutura 
de preços opaca. A fim de conferir clareza 
à estrutura dos custos, é necessário uma 
maior transparência na formação dos 
preços, pelo que deve ser decretada a 
obrigação de negociar.

Or. en

Justificação

Para facilitar o acesso ao mercado às novas e às empresas de gás mais pequenas, e criar mais 
transparência no mercado e nos preços de gás.

Alteração 6

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) 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 
informação regular sobre os custos da 
energia criará incentivo para economias de 

(23) 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 e os 
pagamentos antecipados devem ser 
adequados e traduzir o consumo de gás 
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energia, porque transmitirá directamente 
aos clientes dados sobre os efeitos do 
investimento em eficiência energética e das 
mudanças de comportamento.

efectivo. Uma 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.

Or. en

Justificação

Os consumidores pagam antecipadamente o gás, por exemplo, numa base mensal. Muitas vezes, 
estes pagamentos antecipados não traduzem o consumo real. As empresas de energia recebem 
assim dos consumidores um empréstimo isento de juros. Com as novas tecnologias -
designadamente com os contadores inteligentes - as empresas de energia têm a possibilidade de 
reclamar pagamentos antecipados mais ajustados.

Alteração 7

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 23–A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23–A) Os Estados-Membros devem 
garantir a devida disponibilização de 
contadores individuais (contadores 
inteligentes), tal como previsto na 
Directiva 2006/32/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho de 5 de Abril de 
2006 relativa à eficiência na utilização 
final de energia e aos serviços energéticos 
e que revoga a Directiva 93/76/CEE do 
Conselho1, a fim de facultar aos 
consumidores uma informação exacta 
sobre o respectivo consumo de energia e 
garantir eficácia ao utilizador final.
1 JO L 114 de 27.4.2006, p. 64.

Or. en

Justificação

Os contadores inteligentes proporcionam aos consumidores uma melhor leitura do seu consumo 
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real de gás, contribuindo deste modo para um consumo de gás mais ponderado.

Alteração 8

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) A fim de contribuir para a segurança 
do abastecimento num espírito de 
solidariedade entre os Estados-Membros, 
nomeadamente em caso de crise de 
aprovisionamento energético, importa 
apresentar um quadro para a cooperação de 
solidariedade regional.

(24) A fim de contribuir para a segurança 
do abastecimento num espírito de 
solidariedade entre os Estados-Membros, 
nomeadamente em caso de crise de 
aprovisionamento energético, importa 
apresentar um quadro eficaz para a 
cooperação de solidariedade regional.

Or. en

Alteração 9

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Com vista à criação de um mercado 
interno do gás, os Estados-Membros 
devem promover a integração dos seus 
mercados nacionais e a cooperação dos 
operadores de rede aos níveis europeu e 
regional.

(25) Com vista à criação de um mercado 
interno do gás, os Estados-Membros 
devem garantir e monitorizar a integração 
dos seus mercados nacionais e a 
cooperação dos operadores de rede aos 
níveis europeu e regional.

Or. en

Alteração 10

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Directiva 2003/55/CE
Artigo 5–A – número 3
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Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão será mantida a par desta 
cooperação.

3. A Comissão será mantida a par desta 
cooperação, que monitorizará e de que 
dará conta ao Parlamento Europeu.

Or. en

Alteração 11

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2003/55/CE
Artigo 5–B

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros cooperarão entre si 
para efeitos da integração dos seus 
mercados nacionais, pelo menos a nível 
regional. Promoverão, nomeadamente, a 
cooperação dos operadores de rede a nível 
regional e fomentarão a coerência dos seus 
quadros jurídicos e regulamentares. A zona 
geográfica coberta por cada estrutura de 
cooperação regional corresponderá à 
definição das zonas geográficas pela 
Comissão, em conformidade com o n.º 3 
do artigo 2.º-H do Regulamento (CE) 
n.º 1775/2005.”

Os Estados-Membros cooperarão entre si 
para efeitos da integração dos seus 
mercados nacionais, pelo menos a nível 
regional. Promoverão, nomeadamente, a 
cooperação dos operadores de rede a nível 
regional e assegurarão a coerência dos 
seus quadros jurídicos e regulamentares. 
Além disso, os Estados-Membros 
assegurarão um nível mínimo de 
interligações entre Estados-Membros 
limítrofes. A zona geográfica coberta por 
cada estrutura de cooperação regional 
corresponderá à definição das zonas 
geográficas pela Comissão, em 
conformidade com o n.º 3 do artigo 2.º-H 
do Regulamento (CE) n.º 1775/2005.”

Or. en

Justificação

Para criar um mercado do gás verdadeiramente interno, é necessário um número suficiente de 
interligações entre os Estados-Membros. Um maior número de interligações contribuirá também 
para reforçar a segurança do aprovisionamento.
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Alteração 12

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6
Directiva 2003/55/CE
Artigo 8 – número 1 – alínea a

Texto da Comissão Alteração

(a) Explorar, manter e desenvolver, em 
condições economicamente viáveis, 
instalações de transporte, de 
armazenamento e/ou de GNL seguras, 
fiáveis e eficientes, no devido respeito pelo 
ambiente, e promover a eficiência 
energética e a investigação e inovação, 
nomeadamente no que respeita a assegurar 
a penetração das energias renováveis e a 
divulgação das tecnologias com baixa 
dependência do carbono.

(a) Explorar, manter e desenvolver, em 
condições economicamente viáveis, 
instalações de transporte, de 
armazenamento e/ou de GNL seguras, 
fiáveis e eficientes, a fim de garantir um 
mercado aberto aos novos operadores, no 
devido respeito pelo ambiente, e promover 
a eficiência energética e a investigação e 
inovação, nomeadamente no que respeita a 
assegurar a penetração das energias 
renováveis e a divulgação das tecnologias 
com baixa dependência do carbono.

Or. en

Justificação

 Deve ser garantido o acesso ao mercado às novas e às empresas mais pequenas.

Alteração 13

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6–A (novo)
Directiva 2003/55/CE
Artigo 8–A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6–A) É inserido o seguinte artigo:
"Artigo 8.°-A
Os Estados-Membros, a título individual 
ou colectivo, assegurarão que um mínimo 
de 20% do total do gás negociado em 
grosso medido ao nível nacional seja 
objecto de uma negociação no âmbito de 
uma bolsa transparente. Os Estados-
Membros devem providenciar por que 
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todos os operadores do mercado estejam 
sujeitos a esta obrigação em pé de 
igualdade."

Or. en

Justificação

Para facilitar o acesso ao mercado às novas e às empresas de gás mais pequenas, e criar mais 
transparência no mercado e nos preços do gás.

Alteração 14

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13
Directiva 2003/55/CE
Artigo 22 – número 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. A entidade reguladora referida no 
capítulo VI-A pode decidir, caso a caso, 
sobre as derrogações referidas nos n.os

1 e 2. Se a infra-estrutura em questão 
estiver localizada no território de mais de 
um Estado-Membro, as funções atribuídas 
à entidade reguladora pelo presente artigo 
serão exercidas pela Agência.

3. A entidade reguladora referida no 
capítulo VI-A decidirá, caso a caso, sobre 
as derrogações referidas nos n.os 1 e 2. Se a 
infra-estrutura em questão estiver 
localizada no território de mais de um 
Estado-Membro, as funções atribuídas à 
entidade reguladora pelo presente artigo 
serão exercidas pela Agência.

Or. en

Alteração 15

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24–B – alínea a

Texto da Comissão Alteração

(a) Promoção, em estreita colaboração com 
a Agência, com as entidades reguladoras de 
outros Estados-Membros e com a 
Comissão, de um mercado interno do gás, 
concorrencial, seguro e ecologicamente 

(a) Promoção, em estreita colaboração com 
a Agência, com as entidades reguladoras de 
outros Estados-Membros e com a 
Comissão, de um mercado interno do gás, 
concorrencial, transparente, seguro e 
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sustentável, na Comunidade, e abertura 
efectiva do mercado a todos os 
consumidores e fornecedores da 
Comunidade;

ecologicamente sustentável, na 
Comunidade, e abertura efectiva do 
mercado a todos os consumidores e 
fornecedores da Comunidade;

Or. en

Alteração 16

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24–B – alínea b

Texto da Comissão Alteração

(b) Desenvolvimento de mercados 
regionais concorrenciais e em bom 
funcionamento na Comunidade, com vista 
à realização do objectivo referido na 
alínea a);

(b) Desenvolvimento de mercados 
regionais concorrenciais com bom e eficaz
funcionamento na Comunidade, com vista 
à realização do objectivo referido na 
alínea a);

Or. en

Alteração 17

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24–B – alínea d

Texto da Comissão Alteração

(d) Garantia de desenvolvimento de redes 
seguras, fiáveis e eficientes, promoção da 
eficiência energética, da adequação das 
redes e da investigação e inovação, em 
resposta à procura, e desenvolvimento de 
tecnologias inovadoras renováveis e com 
baixa dependência do carbono, a curto e a 
longo prazos;

(d) Garantia de desenvolvimento de redes 
seguras, transparentes, fiáveis e eficientes, 
promoção da eficiência energética, da 
adequação das redes e da investigação e 
inovação, em resposta à procura, e 
desenvolvimento de tecnologias inovadoras 
renováveis e com baixa dependência do 
carbono, a curto e a longo prazos;

Or. {EN}en
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Alteração 18

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24–C – número 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 gás 
natural, 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 a essas autoridades;

i) Fiscalizar o grau de abertura eficaz do 
mercado e de concorrência aos níveis 
grossista e retalhista, inclusive no comércio 
de gás natural, nos preços ao consumidor, 
nas taxas de mudança de fornecedor, na 
adequação de que os pagamentos 
antecipados traduzem o consumo real, 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 a essas autoridades;

Or. en

Justificação

Os consumidores pagam antecipadamente o gás, por exemplo, numa base mensal. Muitas vezes, 
estes pagamentos antecipados não traduzem o consumo real. As empresas de energia recebem 
assim dos consumidores um empréstimo isento de juros. Com as novas tecnologias -
designadamente com os contadores inteligentes - as empresas de energia têm a possibilidade de 
reclamar pagamentos antecipados mais ajustados.

Alteração 19

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24–C – número 1 – alínea l

Texto da Comissão Alteração

(l) Sem prejuízo das competências de (l) Sem prejuízo das competências de 
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outras autoridades reguladoras nacionais, 
assegurar padrões elevados de serviço 
público de gás natural, protecção aos 
clientes vulneráveis e eficácia para as 
medidas de protecção dos consumidores 
estabelecidas no anexo A;

outras autoridades reguladoras nacionais, 
assegurar padrões elevados de serviço 
público de gás natural, protecção aos 
clientes vulneráveis e eficácia para as 
medidas de protecção dos consumidores 
estabelecidas no anexo A e garantia da 
adequada aplicação destas medidas no 
interesse dos consumidores, impondo 
sanções às empresas de aprovisionamento 
em caso de incumprimento das regras;

Or. en

Justificação

As autoridades reguladoras não só asseguram que as medidas de protecção dos consumidores 
sejam eficazes, mas também a respectiva aplicação.

Alteração 20

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24–C – número 1 – alínea n

Texto da Comissão Alteração

(n) 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);

(n) Assegurar o acesso aos dados de 
consumo dos clientes, a aplicação de um 
formato harmonizado facilmente 
compreensível para os dados de consumo,
a adequação do montante pago a título de 
pagamento antecipado ao consumo real e 
o acesso aos dados, em conformidade com 
o anexo A, alínea h);

Or. en

Justificação

Os consumidores pagam antecipadamente o gás, por exemplo, numa base mensal. Muitas vezes, 
estes pagamentos antecipados não traduzem o consumo real. As empresas de energia recebem 
assim dos consumidores um empréstimo isento de juros. Com as novas tecnologias -
designadamente com os contadores inteligentes - as empresas de energia têm a possibilidade de 
reclamar pagamentos antecipados mais ajustados.
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Alteração 21

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24–C – número 3 – alínea b

Texto da Comissão Alteração

(b) Levar a efeito, em colaboração com a 
autoridade nacional da concorrência, 
investigações sobre o funcionamento dos 
mercados do gás e decidir, na ausência de 
violação das regras da concorrência, as 
medidas necessárias e proporcionadas para 
promover uma concorrência efectiva e 
assegurar o funcionamento adequado do 
mercado, incluindo programas de 
disponibilização de gás;

(b) Levar a efeito, em colaboração com a 
autoridade nacional da concorrência,
investigações sobre o funcionamento dos 
mercados do gás e decidir, com base 
nessas investigações e no limite do seu 
mandato por força da respectiva 
legislação nacional, sobre as medidas 
necessárias e adequadas para garantir a 
conformidade com as obrigações 
estabelecidas na presente directiva ou com 
uma decisão da autoridade reguladora ou 
da Agência;

Or. en

Justificação

A decisão da autoridade reguladora de tomar as medidas tal como referido deve basear-se nos 
resultados das referidas investigações levadas a cabo em colaboração com a autoridade 
nacional da concorrência. Além disso, a segunda parte da alteração é necessária porque, de 
acordo com a maioria dos sistemas judiciais da União Europeia, um tribunal apenas pode 
controlar se o regulador seguiu o procedimento justo para tomar uma decisão (controlo 
marginal), mas não pode decidir quanto à substância da decisão. São necessários controlos e 
equilíbrios.

Alteração 22

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24–C – número 9

Texto da Comissão Alteração

9. Os Estados-Membros devem criar 
mecanismos adequados e eficazes de 

9. Os Estados-Membros devem criar 
mecanismos adequados e eficazes de 
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regulação, supervisão e transparência que 
permitam evitar abusos de posição 
dominante, especialmente em detrimento 
dos consumidores, e comportamentos 
predatórios. Os mecanismos referidos 
devem ter em conta o disposto no Tratado, 
nomeadamente no artigo 82.º.

regulação, supervisão e transparência que 
permitam assegurar um mercado de gás 
verdadeiramente aberto e evitar abusos de 
posição dominante, especialmente em 
detrimento dos consumidores, e 
comportamentos predatórios. Os 
mecanismos referidos devem ter em conta 
o disposto no Tratado, nomeadamente no 
artigo 82.º.

Or. en

Alteração 23

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 17
Directiva 2003/55/CE
Anexo A – alínea h

Texto da Comissão Alteração

(h) Tenham à disposição os seus próprios 
dados de consumo e possam, gratuitamente 
e mediante acordo explícito, conceder a 
qualquer empresa com licença de 
fornecimento acesso aos seus dados de 
consumo. A parte responsável pela gestão 
dos dados é obrigada a facultá-los à 
empresa. Os Estados-Membros definirão 
um formato para os dados e um 
procedimento para o acesso dos 
fornecedores e dos consumidores a esses 
dados. Não poderão ser debitados aos 
consumidores custos adicionais por este 
serviço.

(h) Tenham à disposição os seus próprios 
dados de consumo e possam, gratuitamente 
e mediante acordo explícito, conceder a 
qualquer empresa com licença de 
fornecimento acesso aos seus dados de 
consumo. A parte responsável pela gestão 
dos dados é obrigada a facultá-los à 
empresa. Os Estados-Membros definirão 
um formato facilmente compreensível para 
os dados e um procedimento para o fácil
acesso dos fornecedores e dos 
consumidores a esses dados. Não poderão 
ser debitados aos consumidores custos 
adicionais por este serviço.

Or. en

Alteração 24

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 17
Directiva 2003/55/CE
Anexo A – alínea h–A (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(h-A) Paguem a título de avanço um 
montante que traduza devidamente o 
consumo efectivo.

Or. en

Alteração 25

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 17
Directiva 2003/55/CE
Anexo A – alínea i

Texto da Comissão Alteração

(i) Sejam devidamente informados todos os 
meses sobre o consumo e o custo efectivos 
do gás. Não poderão ser debitados aos 
consumidores custos adicionais por este 
serviço.

(i) Sejam devidamente informados todos os 
meses sobre o consumo e o custo efectivos 
do gás e tenham também todos os meses 
fácil acesso a essa informação. Não 
poderão ser debitados aos consumidores 
custos adicionais por este serviço.

Or. en

Alteração 26

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 17
Directiva 2003/55/CE
Anexo A – alínea j

Texto da Comissão Alteração

(j) Possam mudar de fornecedor em 
qualquer altura do ano, devendo a conta 
com o fornecedor precedente ser 
estabelecida por este no prazo de um mês a 
contar do último fornecimento.

(j) Possam mudar de fornecedor em 
qualquer altura do ano, sem custos 
acrescidos, devendo a conta com o 
fornecedor precedente ser estabelecida por 
este no prazo de um mês a contar do último 
fornecimento.

Or. en
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