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PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do texto legal que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a proposta de 
directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Directiva 2003/55/CE 
relativa a regras comuns para o mercado interno do gás natural
(COM(2007)0529 – C6-0317/2007 – 2007/0196(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2007)0529),

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º, o nº 2 do artigo 47º e os artigos 55º e 95º do 
Tratado CE, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão 
(C6-0317/2007),

– Tendo em conta o artigo 51º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, assim 
como os pareceres da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e da Comissão 
do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores (A6-0000/2008),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Alteração 1

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – Alínea (B)
Directiva 2003/55/CE
Artigo 2 – número 36 – parágrafo 2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

“A fim de remover quaisquer incertezas, a 
detenção de um contrato de transporte a 
longo prazo por uma empresa que tenha 
interesses nas actividades de produção ou 
abastecimento não implica “per se” o 
controlo de uma rede de transporte.
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Or. en

Justificação

A alteração procura excluir do conceito de “controlo” quaisquer contratos a longo prazo 
relativos a abastecimento ou produção, uma vez que se considera necessário proteger esses 
contratos plurianuais que são típicos do sector do gás e não do sector da electricidade.

Alteração 2

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-A (novo)
Directiva 2003/55/CE
Artigo 3 – número 3

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O nº 3 do artigo 3º passa a ter a 
seguinte redacção:
"3. Os Estados-Membros adoptam as 
medidas necessárias para garantir que 
todos os clientes domésticos e as empresas 
de pequena dimensão beneficiem de um 
serviço universal, em particular o direito 
que lhes assiste a serem abastecidos com 
gás de uma qualidade especificada, a 
preços razoáveis, facilmente comparáveis, 
transparentes e não discriminatórios, bem 
como o direito que lhes assiste de opção, 
equidade, representação e recurso. Devem 
assegurar que a qualidade do serviço 
constitui uma responsabilidade 
fundamental das empresas de gás. Os 
Estados-Membros devem adoptar medidas 
adequadas para garantir a protecção dos 
clientes finais e assegurar níveis elevados 
de protecção dos consumidores e devem, 
em especial, garantir a existência de 
salvaguardas adequadas para proteger os 
clientes vulneráveis, incluindo medidas 
adequadas que contribuam para evitar o 
corte da ligação. Neste contexto, podem 
adoptar medidas adequadas para proteger 
os clientes de zonas afastadas ligados à 
rede de gás e empresas de utilização 
intensiva de energia, tal como definido no 
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nº 1, alínea a), do artigo 17º da Directiva 
2003/96/CE do Conselho, de 27 de 
Outubro de 2003, que reestrutura o 
quadro comunitário de tributação dos 
produtos energéticos e da electricidade1. 
Os Estados-Membros podem designar um 
fornecedor de último recurso para os 
clientes ligados à rede de gás. Os Estados-
Membros devem garantir níveis elevados 
de protecção dos consumidores, 
especialmente no que respeita à 
transparência das condições contratuais 
gerais, às informações gerais e aos 
mecanismos de resolução de litígios. 
Devem ainda assegurar que os clientes 
elegíveis possam efectivamente mudar de 
fornecedor. Pelo menos no que respeita 
aos clientes domésticos, essas medidas 
devem incluir as fixadas no anexo A da 
presente Directiva.
_______________

1 JO L 283, 31.10.2003, p. 51.

Or. en

Justificação

Importa que as empresas prestem uma qualidade adequada de serviço quando satisfazem as 
obrigações relacionadas com a protecção dos consumidores e o serviço público. Além disso, 
é necessário que os consumidores sejam igualmente abastecidos em zonas periféricas e no 
caso de empresas com uma utilização intensiva de energia.

Alteração 3

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-B (novo)
Directiva 2003/55/CE
Artigo 3 – número 4

Texto da Comissão Alteração

(1-B) O nº 3 do artigo 3º passa a ter a 
seguinte redacção:
"4. Os Estados-Membros devem aplicar 
medidas adequadas para a consecução 
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dos objectivos de coesão social e 
económica, de protecção do ambiente, que 
podem incluir meios de combate às 
alterações climáticas, e de segurança do 
fornecimento. Essas medidas podem 
incluir, em especial, a concessão de 
incentivos económicos adequados, 
mediante o recurso, quando apropriado, 
aos instrumentos nacionais e 
comunitários disponíveis, para a 
manutenção e construção das infra 
estruturas de rede necessárias, incluindo 
capacidade de interligação. Tendo 
plenamente em conta o disposto no 
Tratado CE, os Estados-Membros podem 
promover acordos de longa duração entre 
clientes e empresas de abastecimento que 
contribuam para melhorar a produção e a 
distribuição de gás natural, permitindo 
que os clientes obtenham uma parte 
equitativa dos benefícios daí resultantes, 
na condição de estes contratos permitirem 
lograr um nível de investimento óptimo no 
sector.”

Or. en

Justificação

A existência de contratos plurianuais no sector do gás não deve lesar o consumidor final, à 
luz do novo Tratado.

Alteração 4

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Directiva 2003/55/CE
Artigo 5-A – número 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão será mantida a par desta 
cooperação.

3. A Comissão e os Estados-Membros 
serão mantidos a par desta cooperação.

Or. it
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Justificação

No contexto da solidariedade regional, importa que a Comissão actue em consonância com 
os Estados-Membros.

Alteração 5

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Directiva 2003/55/CE
Artigo 5-A – número 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode adoptar orientações 
para a cooperação de solidariedade 
regional. 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 30.º.

Suprimido

Or. en

Justificação

Estas medidas excedem o âmbito da comitologia. Não se trata de uma simples medida de 
aplicação, nem tão pouco de “elementos não essenciais”. O papel da Comissão consiste em 
elaborar o quadro regulamentar apropriado em matéria de cooperação num contexto de 
solidariedade regional, em conformidade com o processo decisório adequado.

Alteração 6

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
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 

Os Estados-Membros cooperarão entre si 
para efeitos da integração dos seus 
mercados nacionais, pelo menos a nível 
regional. Promoverão, nomeadamente, a 
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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.”

cooperação dos operadores de rede a nível 
regional, encorajando nomeadamente os 
operadores das redes de transporte a 
criarem uma interface única para os 
clientes visando a utilização no território 
de vários Estados-Membros, 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.”

Or. en

Justificação

Afigura-se importante fixar objectivos a longo prazo para tornar a cooperação regional mais 
operacional e assegurar convergência técnica, em consonância com as disposições do 
Regulamento nº 1775/2005.

Alteração 7

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6-A (novo)
Directiva 2003/55/CE
Artigo 8 – número 2

Texto da Comissão Alteração

(6-A) O nº 2 do artigo 8º passa a ter a 
seguinte redacção:
"2. As normas adoptadas pelos 
operadores das redes de transporte para 
assegurar a compensação da rede de 
transporte de gás, incluindo as regras 
para a facturação dos desequilíbrios 
energéticos aos utilizadores da rede, 
devem ser objectivas, transparentes e não 
discriminatórias. As condições, incluindo 
as regras e tarifas, de prestação de tais 
serviços pelos operadores das redes de 
transporte devem ser estabelecidas de 
acordo com uma metodologia compatível 
com o disposto no nº 2 do artigo 25º, de 
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forma não discriminatória e que reflicta 
os custos, e devem ser publicadas. Os 
operadores das redes de transporte devem 
tornar públicas as medidas que adoptam 
para assegurar a compensação da rede de 
transporte de gás, bem como os custos 
incorridos e as receitas geradas na 
sequência destas medidas.

Or. en

Justificação

Os operadores das redes de transporte podem decidir publicar também dados relativos à 
compensação do sistema, prestando assim aos consumidores um conhecimento mais vasto 
sobre a forma como os preços são fixados.

Alteração 8

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6-B (novo)
Directiva 2003/55/CE
Artigo 8 – número 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) No artigo 8.o, é aditado o seguinte 
número:
“4-A Os operadores das redes de 
transporte de gás criam capacidades de 
interligação entre as suas infra-estruturas 
de transporte que sejam suficientes para 
fazer face a toda a procura de 
capacidades, tal como se encontram 
definidas no processo de avaliação e 
atribuição das capacidades (“open 
season”).

Or. en

Justificação

As tarefas dos operadores de redes de transporte devem ser reforçadas para assegurar que a 
utilização das capacidades existentes seja maximizada numa base não discriminatória e que 
as novas infra-estruturas sejam construídas quando exista uma procura do mercado. Estas 
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alterações são essenciais à integração do mercado europeu da energia.

Alteração 9

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6-C (novo)
Directiva 2003/55/CE
Artigo 8 – número 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-C) No artigo 8º, é aditado o seguinte 
número:
“4-A Os operadores das redes de 
transporte devem maximizar a capacidade 
de transporte oferecida ao mercado e, no 
que respeita à atribuição e interrupção 
das capacidades dos dois lados de uma 
fronteira nacional, não operam 
discriminações entre os fornecedores 
situados, respectivamente, no interior e no 
exterior do país.”

Or. en

Justificação

As tarefas dos operadores de redes de transporte devem ser reforçadas para assegurar que a 
utilização das capacidades existentes seja maximizada numa base não discriminatória e que 
as novas infra-estruturas sejam construídas quando exista uma procura do mercado. Estas 
alterações são essenciais à integração do mercado europeu da energia.

Alteração 10

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10 – Alínea C
Directiva 2003/55/CE
Artigo 13 – número 4 (novo)

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode adoptar orientações 
para assegurar o cumprimento cabal e 
efectivo do n.º 2 por parte do operador da 
rede de distribuição, no que respeita à 

4. A Comissão pode adoptar orientações 
para estabelecer os requisitos em termos 
de procedimentos visando assegurar o 
cumprimento cabal e efectivo do n.º 2 por 
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independência total deste, à ausência de 
comportamento discriminatório e à 
proibição de as actividades de 
fornecimento da empresa verticalmente 
integrada tirarem vantagens indevidas da 
sua integração vertical. 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 30.º.”

parte do operador da rede de distribuição, 
no que respeita à independência total deste, 
à ausência de comportamento 
discriminatório e à proibição de as 
actividades de fornecimento da empresa 
verticalmente integrada tirarem vantagens 
indevidas da sua integração vertical. 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 30.º.”

Or. en

Justificação

O âmbito da comitologia encontra-se definido de forma demasiado lata.

Alteração 11

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11-A (novo)
Directiva 2003/55/CE
Artigo 19 – número 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(11-A) O nº 1 do artigo 19º passa a ter a 
seguinte redacção:
"1. Para efeitos de organização do acesso 
às instalações de armazenamento e ao 
armazenamento na rede, quando tal seja 
técnica e/ou economicamente necessário 
para permitir um acesso eficiente à rede 
com vista ao abastecimento dos clientes, 
bem como para a organização do acesso 
aos serviços auxiliares, os 
Estados-Membros recorrem ao processo 
de acesso regulamentado. Esses sistemas 
funcionarão de acordo com critérios 
objectivos, transparentes e 
não-discriminatórios.

Or. en
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Justificação

Uma vez que o armazenamento de gás continua a estar nas mãos de um número restrito de 
operadores históricos, o acesso negociado não deve conduzir a um acesso competitivo ao 
armazenamento. Deve, por isso, ser dada preferência ao acesso regulamentado.

Alteração 12

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/55/CE
Artigo 19 – número 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

“Os Estados-Membros definirão e 
publicarão os critérios para determinar se o 
acesso às instalações de armazenamento e 
ao armazenamento na rede é técnica e/ou 
economicamente necessário para permitir 
um acesso eficiente à rede com vista ao 
abastecimento dos clientes. Os Estados-
Membros divulgarão ou exigirão que os 
operadores das redes de armazenamento e 
de transporte divulguem as instalações de 
armazenamento, as partes de tais 
instalações ou o armazenamento na rede 
que são oferecidos no âmbito dos diversos 
procedimentos a que se referem os n.°s 3 e 
4.”

“Os Estados-Membros definirão e 
publicarão os critérios para determinar se o 
acesso às instalações de armazenamento e
ao armazenamento na rede é técnica e/ou 
economicamente necessário para permitir 
um acesso eficiente à rede com vista ao 
abastecimento dos clientes. Os Estados-
Membros divulgarão ou exigirão que os 
operadores das redes de armazenamento e 
de transporte divulguem as instalações de 
armazenamento, as partes de tais 
instalações ou o armazenamento na rede 
que são oferecidos.”

Or. en

Justificação

Alteração 13

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12-A (novo)
Directiva 2003/55/CE
Artigo 19 – número 3

Texto da Comissão Alteração

(12-A) No artigo 19º é suprimido o nº 3.
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Or. en

Justificação

Uma vez que o armazenamento de gás continua a estar nas mãos de um número restrito de 
operadores históricos, o acesso negociado não deve conduzir a um acesso competitivo ao 
armazenamento. Deve, por isso, ser dada preferência ao acesso regulamentado.

Alteração 14

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

Texto da Comissão Alteração

1. As novas infra-estruturas importantes do 
sector do gás, ou seja, as interligações entre 
Estados-Membros e as instalações de GNL 
e de armazenamento, podem, apresentando 
pedido nesse sentido, beneficiar de 
derrogações, por um período limitado, ao 
disposto nos artigos 7.º, 18.º, 19.º e 20.º e 
nos n.°s 4, 5 e 6 do artigo 24.º-C, mediante 
o cumprimento das seguintes condições:

1. As novas infra-estruturas importantes do 
sector do gás, ou seja, as interligações entre 
Estados-Membros e as instalações de GNL 
e de armazenamento, podem, apresentando 
pedido nesse sentido, beneficiar de 
derrogações, por um período limitado, ao 
disposto nos artigos 7.º, 9º, 18.º, 19.º e 20.º 
e nos n.°s 4, 5 e 6 do artigo 24.º-C, 
mediante o cumprimento das seguintes 
condições:

Or. en

Justificação

É necessário clarificar que tipo de infra-estrutura pode ser isenta, cumprindo também 
especificar que a agência é responsável quando a isenção concedida envolve mais de dois 
Estados-Membros.

Alteração 15

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13
Directiva 2003/55/CE
Artigo 22 – número 3
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Texto da Comissão Alteração

3. A entidade reguladora referida no 
capítulo VI-A pode decidir, caso a caso, 
sobre as derrogações referidas nos n.°s 
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 pode decidir, caso a caso, 
sobre as derrogações referidas nos n.°s 
1 e 2. Se a infra-estrutura em questão 
estiver localizada no território de mais de 
dois Estados-Membros, as funções 
atribuídas à entidade reguladora pelo 
presente artigo serão exercidas pela 
Agência.

Or. en

Justificação

É necessário clarificar que tipo de infra-estrutura pode ser isenta, cumprindo também 
especificar que a agência é responsável quando a isenção concedida envolve mais de dois 
Estados-Membros.

Alteração 16

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13
Directiva 2003/55/CE
Artigo 22 – número 3 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Antes de conceder uma derrogação, a
entidade reguladora decidirá das regras e 
dos mecanismos de gestão e atribuição de 
capacidade. As regras estabelecerão que 
os potenciais utilizadores da infra-
estrutura sejam convidados a indicar o 
seu interesse em contratar capacidade 
antes de se realizar a atribuição de 
capacidade na nova infra-estrutura, 
inclusive para utilização própria. A 
entidade reguladora exigirá que as regras 
de gestão dos congestionamentos incluam 
a obrigação de oferecer no mercado 
capacidade não utilizada e que os 
utilizadores do serviço tenham o direito de 
transaccionar no mercado secundário as 

Ao conceder uma derrogação, a autoridade 
competente pode decidir sobre a 
regulamentação e os mecanismos de gestão 
e repartição de capacidades, desde que tal 
não impeça a realização dos contratos a 
longo prazo. 
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suas capacidades contratadas. Na sua 
avaliação dos critérios referidos no n.º 1, 
alíneas a), b) e e), do presente artigo, a 
entidade reguladora terá em conta os 
resultados do procedimento de atribuição 
de capacidade.

Or. en

Justificação

É necessário clarificar que tipo de infra-estrutura pode ser isenta, cumprindo também 
especificar que a agência é responsável quando a isenção concedida envolve mais de dois 
Estados-Membros. Além disso, a concessão de uma derrogação não deve obstruir à 
elaboração de contratos de longo prazo.

Alteração 17

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13
Directiva 2003/55/CE
Artigo 22 – número 5 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A aprovação, por parte da Comissão, de 
uma decisão de isenção perderá efeito
dois anos após a sua adopção se a 
construção da infra-estrutura não tiver 
ainda começado ou cinco anos após a 
referida adopção se a infra-estrutura não 
estiver ainda operacional.

A autoridade reguladora pode avaliar a 
necessidade de rever a decisão de isenção
dois anos após a sua adopção se a 
construção da infra-estrutura não tiver 
ainda começado ou cinco anos após a 
referida adopção se a infra-estrutura não 
estiver ainda operacional, ou em data 
subsequente se considerar apropriado.

Or. en

Justificação

A autoridade reguladora poderia decidir avaliar da necessidade de renovar a decisão de 
isenção por um período mais longo do que o estabelecido ou de alterar o prazo aplicável aos 
efeitos da própria isenção.
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Alteração 18

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13
Directiva 2003/55/CE
Artigo 22 – número 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A As condições referidas no nº 1 
aplicam-se automaticamente a isenções 
concedidas nos termos do presente artigo 
à data de entrada em vigor da Directiva 
…/…/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho de… que altera a Directiva 
2003/55/CE, que estabelece regras 
comuns para o mercado interno de gás 
natural1

______________

1 JO L ...

Or. en

Justificação

Com a presente alteração assegura-se que os novos investimentos não sejam objecto de 
discriminação.

Alteração 19

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

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro designa uma 
única entidade reguladora nacional.

1. Cada Estado-Membro designa uma 
única entidade reguladora nacional para a 
electricidade e o gás.

Or. en
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Justificação

É preferível evitar confusões à luz dos deveres de representação deste organismo na agência.

Alteração 20

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

Texto da Comissão Alteração

b) Os seus gestores sejam nomeados por 
um período fixo não renovável de pelo 
menos cinco anos e só possam ser 
demitidos das suas funções durante o 
período do mandato pelo facto de terem 
deixado de satisfazer as condições 
estabelecidas no presente artigo ou 
cometido falta grave.

b) Os seus gestores sejam nomeados por 
um período de pelo menos cinco anos 
renovável uma única vez e só possam ser 
demitidos das suas funções durante o 
período do mandato pelo facto de terem 
deixado de satisfazer as condições 
estabelecidas no presente artigo ou 
cometido falta grave.

Or. en

Justificação

O mandato de cinco anos da autoridade reguladora deve ser renovado uma única vez, dadas 
as especificidades do mercado da energia que funciona a longo prazo e tem necessidade de 
estabilidade; os mandatos de uma duração mais longa não deveriam ser renovados.

Alteração 21

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-B – alínea f-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Assegurar, em cooperação com as 
autoridades nacionais relevantes, uma 
protecção dos consumidores baseada na 
qualidade do serviço, acesso a 
informações fiáveis e claras e direito 
efectivo de recurso.
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Or. en

Alteração 22

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-C – número 1 – alínea g (nova)

Texto da Comissão Alteração

g) Fiscalizar a segurança e a fiabilidade das 
redes e analisar as correspondentes regras 
de segurança e fiabilidade;

g) Fiscalizar a segurança e a fiabilidade das 
redes, definir normas e requisitos em 
matéria de qualidade do serviço e 
abastecimento e analisar a qualidade do 
serviço e do abastecimento e as 
correspondentes regras de segurança e 
fiabilidade;

Or. en

Justificação

Algumas autoridades reguladoras já são obrigadas a analisar o funcionamento do mercado 
do gás natural no que respeita à qualidade do abastecimento e dos serviços aos 
consumidores, os quais beneficiarão efectivamente de uma regulamentação mais coerente e 
transparente.

Afigura-se também oportuno velar por que as autoridades reguladoras nacionais 
responsáveis pela fixação ou aprovação dos preços sejam igualmente responsáveis pela 
definição dos métodos subjacentes à fixação dos preços de transporte e de distribuição, por 
forma a dispor de um quadro regulamentar mais estável e mais transparente.

Alteração 23

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-C – número 1 – alínea k (nova)

Texto da Comissão Alteração

k) Fiscalizar e analisar as condições de 
acesso ao armazenamento em instalações e 
na rede e a outros serviços auxiliares, 

k) Fiscalizar as condições de acesso ao 
armazenamento em instalações e na rede e 
a outros serviços auxiliares, conforme 
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conforme previsto no artigo 19.º; previsto no artigo 19.º;

Or. en

Justificação

A diferença entre “fiscalizar” e “analisar” afigura-se equívoca e a referência à “análise” 
tem tendência para criar uma base jurídica para novas competências “a priori”,
nomeadamente no que se refere ao armazenamento, ao armazenamento na rede e a outros 
serviços auxiliares.

Alteração 24

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

Texto da Comissão Alteração

(1) Sem prejuízo das competências de 
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;

(1) Sem prejuízo das competências de 
outras autoridades reguladoras nacionais, 
assegurar padrões elevados de serviço 
público de gás natural, a abertura efectiva 
do mercado do gás natural e direito de 
opção para o cliente, protecção aos 
clientes vulneráveis e eficácia para as 
medidas de protecção dos consumidores 
estabelecidas no anexo A;

Or. en

Justificação

Afigura-se muito importante lograr uma abertura eficaz do mercado do gás para todos os 
participantes.

Alteração 25

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-C – número 1 – alínea m
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Texto da Comissão Alteração

m) Publicar recomendações, com 
frequência pelo menos anual, sobre a 
conformação das tarifas de fornecimento 
ao disposto no artigo 3.º;

m) Publicar recomendações, com 
frequência pelo menos anual, sobre a 
conformação das tarifas de fornecimento à 
evolução efectiva do mercado e ao 
disposto no artigo 3.º;

Or. en

Justificação

Afigura-se muito importante lograr uma abertura eficaz do mercado do gás para todos os 
participantes.

Alteração 26

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 efectivo e equitativo 
aos dados de consumo dos clientes para 
todos os participantes no mercado, a 
aplicação de um formato harmonizado para 
os dados de consumo e o acesso aos dados, 
em conformidade com o anexo A, 
alínea h);

Or. en

Justificação

Afigura-se muito importante lograr uma abertura eficaz do mercado do gás para todos os 
participantes.
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Alteração 27

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

Texto da Comissão Alteração

p) Fiscalizar a correcta aplicação dos 
critérios que determinam se uma 
instalação de armazenamento é abrangida 
pelo disposto no n.º 3 ou no n.º 4 do 
artigo 19.º.

p) Fiscalizar a correcta aplicação dos 
critérios, de acordo com os quais se 
poderá determinar se o acesso às
instalações de armazenamento e ao 
armazenamento na rede é técnica e/ou 
economicamente necessário para permitir 
um acesso eficiente à rede com vista ao 
abastecimento dos clientes.

Or. en

Justificação

Coerência com as disposições no nº 1 do artigo 19º da presente proposta.

Alteração 28

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, 
respeitando as competências respectivas, 
investigações para recolha de informações 
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, na medida em que 
sejam compatíveis com a necessária 
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segurança do aprovisionamento;

Or. it

Justificação

É indispensável respeitar as competências relevantes das duas autoridades e clarificar que a 
autoridade para a energia é responsável pela realização da avaliação “ex-ante”, ao passo 
que a autoridade da concorrência será responsável pela avaliação “ex-post”.

Alteração 29

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

Texto da Comissão Alteração

d) Impor sanções eficazes, adequadas e 
dissuasoras às empresas de gás natural que 
não cumprirem as obrigações que lhes 
incumbem por força da presente directiva 
ou de quaisquer decisões da entidade 
reguladora ou da Agência; 

d) Impor sanções eficazes, uniformes e 
dissuasoras às empresas de gás natural que 
não cumprirem as obrigações que lhes 
incumbem por força da presente directiva 
ou de quaisquer decisões da entidade 
reguladora ou da Agência;

Or. it

Justificação

Para além de eficazes e dissuasoras, as sanções também devem ser “uniforme” nos vários 
Estados-Membros.

Alteração 30

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-C – número 4 – alínea a

Texto da Comissão Alteração

a) Ligação e acesso às redes nacionais, 
incluindo as tarifas de transporte e 
distribuição e as condições e tarifas de 

a) Ligação e acesso às redes nacionais, 
incluindo as tarifas de transporte e 
distribuição, as metodologias de fixação 
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acesso às instalações de GNL. As tarifas 
devem permitir realizar os investimentos 
necessários nas redes e instalações de GNL 
de molde a garantir a viabilidade destas;

dos preços de transporte e de distribuição
e as condições e tarifas de acesso às 
instalações de GNL. As tarifas devem 
permitir realizar os investimentos 
necessários nas redes e instalações de GNL 
de molde a garantir a viabilidade destas;

Or. en

Justificação

A autoridade reguladora deve ser informada da metodologia utilizada para efeitos de fixação 
de preços.

Alteração 31

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-C – número 6

Texto da Comissão Alteração

6. As entidades reguladoras devem dispor 
da competência para obrigar, se necessário, 
os operadores das redes de transporte, 
armazenamento, GNL e distribuição a 
alterarem as condições, incluindo as tarifas 
a que se refere o presente artigo, a fim de 
garantir que sejam proporcionadas e 
aplicadas de modo não-discriminatório.

6. As entidades reguladoras devem dispor 
da competência para obrigar, se necessário, 
os operadores de infra-estruturas sujeitas 
às normas em matéria de acesso de 
terceiros nos termos do disposto no artigo 
18, no nº 4 do artigo 19º e no artigo 20º a 
alterarem as condições, incluindo as tarifas 
a que se refere o presente artigo, a fim de 
garantir que sejam proporcionadas e 
aplicadas de modo não-discriminatório.

Or. en

Justificação

Visa ter em conta o facto de a Directiva permitir o acesso a infra-estruturas não 
regulamentadas em determinadas circunstâncias.
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Alteração 32

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-C – número 13

Texto da Comissão Alteração

13. Os Estados-Membros devem assegurar 
a existência de mecanismos adequados de 
âmbito nacional que confiram a uma parte 
afectada por uma decisão da entidade 
reguladora nacional direito de recurso a um 
organismo independente das partes 
envolvidas.

13. Os Estados-Membros devem assegurar 
a existência de mecanismos adequados de 
âmbito nacional que confiram a uma parte 
afectada por uma decisão da entidade 
reguladora nacional direito de recurso a um 
organismo judicial nacional ou outra 
autoridade nacional independente das 
partes envolvidas e do Governo desse 
Estado-Membro.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar a independência e a integridade das decisões da autoridade reguladora 
nacional, os recursos devem ser apresentados por um organismo independente e neutral, 
como sejam os tribunais, que não estejam sujeitos à influência privada ou política, em 
conformidade com o disposto no nº 2 do artigo 22º-A que define a independência das 
autoridades reguladoras em relação a quaisquer outras entidades públicas ou privadas, 
interesses de mercado ou governos. O facto de os recursos serem efectuados juntos dos 
tribunais contribui para estabelecer a independência das decisões regulamentares em 
relação à ingerência política. Tal também é necessário uma vez que em alguns países os 
municípios se encontram envolvidos nestas decisões.

Alteração 33

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

Texto da Comissão Alteração

14. A Comissão pode adoptar orientações 
sobre a aplicação, por parte das entidades 
reguladoras, dos poderes referidos no 
presente artigo. Essas orientações, que 
têm por objectivo alterar elementos não 

Suprimido
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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 30.º.

Or. en

Alteração 34

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-D – número 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A As autoridades reguladoras podem 
celebrar acordos com outras autoridades 
reguladoras na União, com o objectivo de 
promover a cooperação regulamentar.

Or. en

Justificação

A legislação nacional deve autorizar as autoridades reguladoras a celebrar acordos com 
outras autoridades reguladoras da União com o objectivo de promover uma maior 
cooperação e coerência regulamentares.

Alteração 35

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-D – número 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode adoptar orientações 
sobre a ampliação das obrigações das 
entidades reguladoras em matéria de 
cooperação mútua e de cooperação com a 
Agência, bem como sobre as situações em 
que a Agência ganha competência para 

Suprimido
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decidir acerca do regime regulamentar 
para as infra-estruturas de ligação entre 
pelo menos dois Estados-Membros. 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 30.º.

Or. en

Justificação

O regime regulamentar aplicável a questões transfronteiriças, que implica a definição do 
alcance das obrigações das entidades reguladoras em matéria de cooperação mútua e de 
cooperação com a Agência, é demasiado importante para ser simplesmente determinado pelo 
processo de comitologia que apenas diz respeito a “elementos não essenciais”. As 
competências confiadas à agência requerem uma base jurídica no quadro do processo 
decisório clássico.

Alteração 36

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

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas fornecedoras mantenham à 
disposição da entidade reguladora 
nacional, da autoridade nacional para a 
concorrência e da Comissão, durante pelo 
menos cinco anos, os dados pertinentes 
relativos a todas as transacções em 
contratos de fornecimento de gás e 
derivados de gás com clientes grossistas e 
operadores de redes de transporte, 
armazenamento e GNL.

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas fornecedoras mantenham à 
disposição das autoridades competentes 
para o cumprimento das suas missões, 
durante pelo menos cinco anos, os dados 
pertinentes relativos a todas as transacções 
em contratos de fornecimento de gás e 
derivados de gás com clientes grossistas e 
operadores de redes de transporte, 
armazenamento e GNL.

Or. en
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Justificação

Os pormenores relativos à recolha de dados relacionados com contractos com grossistas 
deveriam ser claramente definidos e reportar-se às tarefas específicas das autoridades 
competentes. As autoridades competentes podem incluir outros organismos não mencionados 
na proposta de Directiva. No que respeita às entidades reguladoras nacionais, o disposto no 
nº 3, alínea c), do artigo 24º da proposta da Comissão permite que as autoridades 
reguladoras peçam “ às empresas de gás natural informações pertinentes para o 
cumprimento das suas funções”. Os requisitos de manutenção de registos devem ser 
consentâneos com a presente disposição.

Alteração 37

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/55/CE
Artigo 24-F – número 3

Texto da Comissão Alteração

3. A entidade reguladora pode decidir 
disponibilizar alguns destes elementos a 
intervenientes no mercado, sob condição 
de não serem divulgadas informações 
comercialmente sensíveis sobre 
intervenientes ou transacções em concreto. 
O disposto no presente número não se 
aplica às informações sobre instrumentos 
financeiros abrangidos pelo âmbito de 
aplicação da Directiva 2004/39/CE.

3. A entidade reguladora pode decidir 
disponibilizar alguns destes elementos a 
intervenientes no mercado, sob condição 
de não serem divulgadas informações 
comercialmente sensíveis sobre 
intervenientes ou transacções em concreto. 
O disposto no presente número não se 
aplica às informações sobre instrumentos 
financeiros abrangidos pelo âmbito de 
aplicação da Directiva 2004/39/CE, nem a 
contratos a longo prazo para a 
importação de gás de países terceiros.

Or. en

Justificação

A publicação dos dados deve ser necessária e proporcional. O mercado do gás da UE 
depende, em larga medida, das importações de países terceiros, que se baseiam geralmente em 
contratos bilaterais a longo prazo negociados entre os importadores de gás da UE, por um 
lado, e produtores de países terceiros, por outro. No contexto da publicação de dados 
estratégicos relacionados com esses contratos, nomeadamente preços, ainda que sob forma 
agregada, seria, como é óbvio, contrária aos interesses dos importadores de gás da UE (por 
exemplo, preço médio das importações de gás), na medida em que proporcionaria a 
produtores de gás de países terceiros informações sobre as condições de venda dos seus 
concorrentes.
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JUSTIFICAÇÃO

INTRODUÇÃO

O mercado do gás e o mercado da electricidade são de importância crucial para a União 
Europeia, que, em várias ocasiões, declarou a sua vontade de se exprimir a uma só voz em 
matéria de energia.

Para que a União Europeia esteja apta a concretizar o objectivo da criação de um mercado 
interno da energia, é fundamental garantir condições de concorrência uniformes para todas as 
empresas que operam no sector do gás e da energia eléctrica.

Nesta óptica, a Comissão Europeia apresentou o terceiro pacote de medidas no domínio da 
energia para poder pôr em prática a liberalização dos mercados que os pacotes apresentados 
até agora não possibilitaram1.

ESPECIFICIDADES DO SECTOR DO GÁS 

A proposta da Comissão Europeia prevê a adopção de uma abordagem idêntica para os 
sectores do gás e da electricidade.

Esta proposta é válida, na medida em que se destina a criar um mercado da energia simétrico 
e harmonizado, que permitirá eliminar o elevado grau de concentração que ainda hoje 
caracteriza a situação em alguns Estados, favorecendo simultaneamente o acesso de novas 
empresas ao mercado e criando condições de concorrência, que, a longo prazo, conduzirão a 
uma redução dos preços em proveito do consumidor final.

No entanto, o relator considera necessário operar uma distinção entre o sector do gás e o da 
electricidade, atendendo às diferenças estruturais dos dois mercados, à dependência - não 
negligenciável - em relação a países terceiros extra comunitários no sector do gás, às 
disparidades entre Estados-Membros em termos de transposição da legislação em vigor e à 
existência de contratos de fornecimento plurianuais no sector do gás. 

Neste particular, o relator considera que devem ser salvaguardados os contratos de 
fornecimento a longo prazo desde que não originem efectivamente o “controlo” da rede por 
parte do operador responsável pelo abastecimento e fornecimento. Consequentemente, os 
Estados-Membros poderão - respeitando embora as obrigações previstas no Tratado -
promover acordos susceptíveis de contribuir para melhorar a produção e a distribuição de 
energia e, em simultâneo, beneficiar o consumidor final e garantir a rentabilidade dos 
investimentos.

                                               
1  O processo de liberalização do mercado do gás teve início em 1999, muito embora a adopção da directiva de 
Junho de 2003 tenha constituído uma etapa importante na criação do mercado europeu da energia.
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UNBUNDLING

O aspecto crucial do pacote é, indubitavelmente, a separação da propriedade que proíbe 
expressamente as sociedades verticalmente integradas de participarem tanto na actividade de 
fornecimento como na do transporte de gás.

A legislação em vigor, que prevê a separação funcional e jurídica do operador consoante a sua 
actividade consista no transporte ou no abastecimento, não permitiu resolver o conflito de 
interesses no seio das empresas verticalmente integradas, que continuaram a utilizar a rede, 
mantendo assim uma posição dominante no mercado, já que nada incitava estas sociedades a 
investir em novas redes e a permitir o acesso de novos operadores ao mercado. 

A este respeito, o relator considera que a separação da propriedade constitui 
indubitavelmente a melhor forma de garantir uma total independência entre as empresas que 
operam no domínio do transporte e do abastecimento, para além de ser uma solução mais 
exequível e eficaz do que a do operador de sistema independente (ISO), que implicaria a 
instauração de pesadas e complexas estruturas de governação e um forte controlo 
regulamentar, sem esquecer o facto de que, em vários Estados-Membros, a experiência do 
ISO não constitui um sucesso manifesto. 

Igualmente urgente é, porém, a necessidade de garantir uma separação efectiva entre os
gestores das estruturas de armazenamento e transporte e as actividades de abastecimento 
ligadas à empresa verticalmente integrada a fim de garantir uma gestão transparente das 
capacidades de gás e uma maior segurança a nível do abastecimento. O relator entende que, a 
fim de evitar comportamentos discriminatórios em relação a novos operadores da rede, em 
vez de ser negociado, o acesso às estruturas de armazenagem deverá obedecer a 
regulamentação.

De qualquer modo, é essencial que a liberalização do mercado do gás se verifique de forma 
simétrica, prevendo a harmonização do grau de abertura dos mercados nacionais. A 
reciprocidade acima evocada deve igualmente ser aplicada em relação aos países terceiros. 
Sobre esta questão, mesmo sendo favorável à cláusula de salvaguarda imposta pela Comissão 
Europeia, o relator considera que importa que os acordos concluídos entre a UE e países 
extracomunitários, potenciais investidores nos sectores em causa, sejam mais disciplinados
em termos de forma e de conteúdo.

INDEPENDÊNCIA DAS ENTIDADES REGULADORAS NACIONAIS

Com o terceiro pacote, a Comissão deseja atribuir um papel-chave às autoridades reguladoras 
nacionais, que deverão dispor de personalidade jurídica e de autonomia em matéria 
orçamental e darem provas de total independência em matéria de gestão.

O relator acolhe com satisfação as propostas apresentadas pela Comissão tendo em vista 
reforçar e harmonizar as funções das entidades reguladoras nacionais.
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As autoridades de regulamentação nacionais deverão ainda dispor de poderes dissuasores e 
de penalização adequados; por outro lado, as sanções deverão ainda obedecer a um 
padrão de homogeneidade para as diversas entidades reguladoras.

O relator considera necessário que a fiscalização operada pelas entidades reguladoras no 
tocante ao funcionamento dos mercados tenha lugar no respeito pelas competências das 
autoridades antitrust.

O relator concorda com a necessidade de formalizar as obrigações de cooperação entre 
entidades reguladoras, confiando à Comissão a tarefa de supervisionar, por intermédio da 
Agência, a efectividade da cooperação.

INFRA-ESTRUTURAS 

As infra-estruturas desempenham, sem dúvida alguma, um papel de primeira grandeza na 
criação de um mercado europeu integrado da energia.

Cumpre, efectivamente, recordar a situação dos novos Estados-Membros que, dispondo de  
infra-estruturas deficientes (quando não inexistentes), dependem em absoluto de operadores 
de países terceiros extra comunitários para o abastecimento de gás.

A directiva contém uma série de sugestões destinadas a favorecer os investimentos em infra 
estruturas pelos novos operadores através de derrogações para o acesso de terceiros à rede 
(ATR).

O relator considera que as derrogações previstas deverão ter como objectivo final estimular os 
investimentos em infra-estruturas, vitais para a criação de uma mercado integrado europeu, 
investimentos esses que não deverão limitar-se a infra-estruturas transfronteiriças, mas 
abranger também as instalações de regaseificação e os locais de armazenamento de gás.

No quadro da nova proposta, que foi ligeiramente corrigida a fim de se ajustar às disposições 
relativas à separação da propriedade, o relator entende que, no intuito de evitar interpretações 
ambíguas, as derrogações deste tipo devem ser concedidas - no pleno respeito pelas lógicas de 
mercado e numa perspectiva de defesa da concorrência - com base numa  disciplina clara  e
estabelecida ex ante e obedecendo a prazos claramente definidos. O relator considera 
igualmente necessário salvaguardar os investimentos em curso, alargando o regime de 
derrogações ATR. 

Muito embora considere positiva a proposta da Comissão de cooperação sistemática entre os 
operadores de rede, pelo menos numa base regional, o relator entende que é necessário 
conferir um carácter operacional a essa cooperação mediante a criação de uma estrutura única 
para assegurar a gestão da rede a nível regional. Obviamente, a Comissão deverá ser 
informada, de par com os Estados-Membros, sobre tal cooperação.
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PODERES DA COMISSÃO

A directiva relativa às normas comuns no mercado do gás prevê um alargamento dos poderes 
da Comissão tendo em vista a adopção de orientações vinculativas através do processo dito de 
“comitologia” numa série de casos, que vão desde a nomeação e certificação dos operadores 
de transporte, ao controlo do respeito das obrigações, passando pelo uso feito dos  poderes 
reguladores, a concessão de derrogações para novas infra-estruturas, etc.

Muito embora se declare favorável ao facto de ser atribuído à Comissão o poder de resolver, 
em última análise - em caso de sérias dúvidas - litígios e conflitos de competência, bem como 
de impor decisões vinculativas de carácter técnico, o relator não pode deixar de salientar que, 
em algumas passagens da directiva, a Comissão detém poderes excessivos; nomeadamente, 
quando é chamada a adoptar "orientações " através do processo dito de comitologia com 
direito de controlo, procedimento este previsto para a adopção de medidas de alcance geral 
tendo em vista alterar elementos não essenciais da directiva. 

TRANSPARÊNCIA E PROTECÇÃO DO CONSUMIDOR 

Tanto o mercado interno da energia eléctrica como o do gás sofrem de uma falta de 
transparência que entrava uma afectação de recursos eficaz e impede o acesso de novos 
operadores ao mercado. 

As facturas são frequentemente indecifráveis e, na maior parte dos casos, o consumidor não 
está em condições de ter acesso aos dados relativos aos seus consumos ou às tarifas aplicadas 
pelos operadores. Por conseguinte, o relator deseja realçar a necessidade de aumentar a 
confiança no mercado, facultando ao consumidor, nomeadamente através de sítios 
apropriados na Internet, o maior número possível de informações relativas aos contratos de 
fornecimento ou aos contratos derivados e prevendo a possibilidade de recurso.

Maior transparência beneficiaria tanto o consumidor, em termos de acesso aos dados, como os 
próprios operadores, que poderiam assim dispor de informações relativamente às 
participações no mercado de operadores de países terceiros, igualmente vinculados à 
observância dos imperativos de transparência a que obedecem os operadores europeus.

O relator entende que é necessário responsabilizar os operadores pelo serviço público 
oferecido aos consumidores, a fim de que, no quadro da avaliação da qualidade do serviço, 
prevejam tarifas “sociais” de que beneficiariam consumidores pertencentes a grupos sociais 
mais desfavorecidos.
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