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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 regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria a 
Agência de Cooperação dos Reguladores da Energia
(COM(2007)0530 – C6-0318/2007 – 2007/0197(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)0530),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 251.º e o artigo 95.º do Tratado CE, nos termos dos quais 
a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0318/2007),

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

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e os 
pareceres da Comissão dos Orçamentos, 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 regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Dado que a Agência tem uma visão 
geral das entidades reguladoras nacionais, 
deve assumir um papel de aconselhamento 
da Comissão nas questões de regulação do 
mercado. Deve também informar a 
Comissão sempre que considere que a 
cooperação entre operadores de redes de 
transporte não produz os resultados 
necessários ou que uma entidade 
reguladora nacional cuja decisão tenha 

(9) Dado que a Agência tem uma visão 
geral das entidades reguladoras nacionais, 
deve assumir um papel de aconselhamento 
da Comissão nas questões de regulação do 
mercado. Deve também informar a 
Comissão sempre que considere que a 
cooperação entre operadores de redes de 
transporte não produz os resultados 
necessários ou que uma entidade 
reguladora nacional cuja decisão tenha 
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infringido orientações não se mostra 
disposta a respeitar o parecer da Agência.

infringido orientações não se mostra 
disposta a respeitar os pareceres da 
Agência.

Or. en

Justificação

A Agência deve dispor dos poderes necessários para desempenhar com eficiência as suas 
importantes funções de regulamentação.

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 para ajudar as 
entidades reguladoras e os intervenientes 
no mercado a partilhar boas práticas.

Or. en

Justificação

A Agência deve dispor dos poderes necessários para desempenhar com eficiência a sua 
importante função de regulamentação ao assegurar a cooperação transfronteiriça.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) A Agência deverá, se adequado, 
consultar as partes interessadas e dar-lhes 
uma possibilidade razoável de 
apresentarem observações sobre as 
medidas propostas, como os projectos de 
códigos e de regras da rede.
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Or. en

Justificação

A consulta adequada das partes interessadas deverá ser um elemento fundamental do 
trabalho da Agência. As consultas públicas relacionadas com a elaboração de medidas, como 
projectos de códigos e de regras da rede, deverão ser promovidas pela Agência e não pelas 
REORT.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A Agência deve ser financiada 
principalmente pelo Orçamento Geral das 
Comunidades Europeias, por taxas e 
contribuições voluntárias. Em especial, os 
recursos actualmente reunidos em comum 
pelas entidades reguladoras para a 
respectiva cooperação a nível europeu 
devem manter-se disponíveis para a 
Agência. O processo orçamental da 
Comunidade permanece aplicável no que 
diz respeito a todas as subvenções a cargo 
do orçamento geral das Comunidades 
Europeias. Além disso, a auditoria das 
contas deve ser realizada pelo Tribunal de 
Contas, em conformidade com o Artigo 
91.º do Regulamento (CE, Euratom) n.° 
2343/2002 da Comissão, de 23 de 
Dezembro de 2002, que institui o 
Regulamento Financeiro Quadro dos 
organismos referidos no artigo 185.° do 
Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 
do Conselho, que institui o Regulamento 
Financeiro aplicável ao orçamento geral 
das Comunidades Europeias

(15) A Agência deve ser financiada 
principalmente pelo Orçamento Geral das 
Comunidades Europeias, por taxas e 
contribuições. Em especial, os recursos 
actualmente reunidos em comum pelas 
entidades reguladoras para a respectiva 
cooperação a nível europeu devem manter-
se disponíveis para a Agência. O processo 
orçamental da Comunidade permanece 
aplicável no que diz respeito a todas as 
subvenções a cargo do orçamento geral das 
Comunidades Europeias. Além disso, a 
auditoria das contas deve ser realizada pelo 
Tribunal de Contas, em conformidade com 
o Artigo 91.º do Regulamento (CE, 
Euratom) n.° 2343/2002 da Comissão, de 
23 de Dezembro de 2002, que institui o 
Regulamento Financeiro Quadro dos 
organismos referidos no artigo 185.° do 
Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 
do Conselho, que institui o Regulamento 
Financeiro aplicável ao orçamento geral 
das Comunidades Europeias.

Or. en

Justificação

A possibilidade de contribuições voluntárias poderia pôr em causa a transparência e a 
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independência da Agência.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) imediatamente após o início da 
actividade da Agência, o seu orçamento é 
sujeito a uma avaliação contínua pela 
autoridade orçamental com base na sua 
carga de trabalho e desempenho 
contínuos. Esta avaliação deverá 
determinar se são disponibilizados 
recursos humanos e financeiros 
suficientes. O orçamento assegura que 
são atingidos os melhores padrões de 
eficiência.

Or. en

Justificação

É essencial acompanhar atentamente as despesas e as necessidades de recursos humanos.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) A Comissão apresenta ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, o 
mais tardar quatro anos após o início 
efectivo da actividade da Agência e, em 
seguida, de cinco em cinco anos, um 
relatório sobre as suas funções específicas 
e os resultados alcançados, acompanhado 
de propostas adequadas. 

Or. en
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Justificação

É essencial acompanhar atentamente a eficácia da Agência e permitir uma revisão ulterior, 
se necessário.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 2 – nº 4

Texto da Comissão Alteração

4. A sede da Agência é fixada em [local]. 
Enquanto as suas instalações não estiverem 
prontas, será acolhida em instalações da 
Comissão.

4. A sede da Agência é fixada em 
Bruxelas. Enquanto as suas instalações não 
estiverem prontas, será acolhida em 
instalações da Comissão.

Or. en

Justificação

Bruxelas é o melhor local para acolher a Agência. Permite reduzir as despesas de viagem e 
assegura um contacto mais fácil com a DG TREN e as redes europeias de operadores de 
redes de transporte que continuarão sedeadas em Bruxelas, bem como outras associações 
importantes de intervenientes. O ERGEG está actualmente sedeado em Bruxelas e dá provas 
de trabalhar eficientemente. Bruxelas é a capital europeia com as melhores ligações com 
todas as outras capitais da UE.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

Tipologia dos actos da Agência Funções da Agência

A Agência pode: Na prossecução do seu objectivo definido 
no artigo 1.º, a Agência:

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

(a) Emite pareceres, recomendações e 
decisões dirigidos aos operadores de redes 
de transporte, em relação a todas as 
questões técnicas referentes ao bom 
funcionamento do mercado interno;

(b) Emitir pareceres dirigidos às entidades (b) Emite pareceres dirigidos às entidades 
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reguladoras; reguladoras;
(c) Emitir pareceres e recomendações à 
Comissão;

(c) Emite pareceres e recomendações à 
Comissão, ao Parlamento Europeu ou ao 
Conselho;

(d) Adoptar decisões individuais nos casos 
específicos previstos nos artigos 7.° e 8.°.

(d) Adopta decisões nos casos específicos 
previstos nos artigos 6.º, 7.°, 8.°, 8.º-A, 8.º-
B e 8.º-C;
(e) Fornece um quadro de cooperação aos 
reguladores nacionais;
(f) Tem uma visão geral da execução das 
funções das REORT;
(g) Estabelece termos e condições 
económicos e técnicos para o 
desenvolvimento de códigos e regras 
elaborados pelas REORT e procede à sua 
aprovação para assegurar o 
funcionamento eficiente e seguro do 
mercado interno;
(h) Define metodologias e tarifas para os 
mecanismos de compensação europeus 
entre ORT, com base numa avaliação dos 
custos reais para os ORT;
(i) Procede a consultas públicas a nível da 
UE sobre as questões supracitadas.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão não prevê um quadro comunitário para uma cooperação eficaz das 
entidades reguladoras nacionais. A Agência deve ser dotada de poderes reais que lhe 
permitam tratar eficazmente das questões transfronteiriças. A Agência deve ter um papel 
reforçado na apresentação, controlo e aprovação dos projectos de medidas dos ORT para 
salvaguardar plenamente o interesse público. A Agência deverá também ter um papel 
essencial a desempenhar na realização dos códigos dos operadores de transporte da rede e 
nas suas modalidades de aplicação. Em geral, a Agência deve participar na definição do 
âmbito de aplicação e do conteúdo dos códigos comunitários.
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Alteração 9

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, do 
Parlamento Europeu ou do Conselho, ou 
por iniciativa própria, emitir um parecer à 
Comissão, ao Parlamento Europeu ou ao 
Conselho sobre todas as questões relativas 
ao objectivo para o qual foi estabelecida.

Or. en

Justificação

Em conformidade com a alteração proposta à alínea (c) do artigo 4.°, o Parlamento Europeu 
e o Conselho devem ser aditados à lista das entidades que podem receber pareceres da 
Agência.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 6 – nº 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Agência pode emitir um parecer à 
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.

3. A Agência aprova os códigos e o plano 
de investimento decenal das redes 
europeias de operadores de redes de 
transporte de electricidade e de gás, a que 
se referem o artigo 2.º-C do Regulamento 
(CE) n.° 1228/2003 e o artigo 2.º-C do 
Regulamento (CE) n.° 1775/2005, 
assegurando um tratamento não 
discriminatório, uma concorrência 
efectiva e um funcionamento eficaz do 
mercado.

Or. en
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Justificação

Os códigos de rede e o projecto de plano de investimento decenal deverão ser sujeitos à 
aprovação da Agência. É necessário evitar a auto-regulação a nível comunitário. Compete à 
entidade reguladora nacional aprovar os planos de investimento dos ORT. Por conseguinte, a 
nível comunitário, a Agência deverá aprovar o plano de investimento decenal para toda a 
Comunidade. Os investidores carecem de um quadro normativo claro e previsível. Por 
conseguinte, importa que os planos de investimento sejam sujeitos à aprovação dos 
reguladores, que estão isentos de qualquer interferência comercial e política.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 6 – nº 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os planos de investimento decenais 
incluem disposições para a transição para 
redes inteligentes no prazo de 10 anos a 
contar da entrada em vigor do presente 
regulamento. A Agência e as entidades 
reguladoras nacionais são consultadas 
sobre o progresso realizado pelos 
operadores de redes de transporte no 
desenvolvimento de redes inteligentes. 
Para este fim é fixado um calendário por 
fases, com o objectivo de completar o 
processo. 

Or. en

Justificação

A tecnologia das redes inteligentes constitui um desenvolvimento importante, que é 
indispensável ter em devida conta no plano de investimento decenal.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 6 – nº 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. A Comissão deverá preparar um 
mandato para orientar as REORT na 
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elaboração de códigos e nas outras 
funções previstas no artigo 2.º-C do 
Regulamento (CE) n.° 1228/2003 e no 
artigo 2.º-C do Regulamento (CE) n.° 
1775/2005 que se referem à operação 
técnica das redes. A Agência, por 
iniciativa própria ou a pedido da 
Comissão, elabora orientações 
vinculativas para aconselhar a Comissão 
sobre a elaboração do mandato. As 
REORT deverão elaborar os projectos de 
códigos e desempenhar as suas outras 
funções de modo a cumprir os objectivos e 
quaisquer critérios estabelecidos neste 
mandato. A Agência adopta os projectos 
de códigos elaborados pelas REORT.

Or. en

Justificação

Para orientar as REORT na elaboração dos códigos e nas outras funções cruciais, a 
Comissão deverá definir um mandato que prevê os objectivos e quaisquer critérios a cumprir 
por estes códigos/funções. É assim assegurado que as REORT se ocupam das questões 
prioritárias que permitem um mercado comunitário verdadeiramente competitivo. A Agência 
deverá desempenhar um papel essencial na elaboração deste mandato. Este mandato apenas 
deverá contemplar as questões técnicas – se bem que os códigos referentes à operação 
técnica devam ser elaborados pelas REORT (e, como questões técnicas, careçam da 
aprovação da Agência), as REORT não devem fixar as regras do mercado.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 6 – nº 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-C. A Comissão adopta os códigos 
previstos no artigo 2.º-C do Regulamento 
(CE) n.° 1228/2003 e no artigo 2.º-C do 
Regulamento (CE) n.° 1775/2005 nos 
domínios que se referem principalmente à 
concorrência e às regras do mercado, que 
não à operação técnica das redes. As 
REORT não adoptam códigos nestes 
domínios. A Agência, por iniciativa 
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própria ou a pedido da Comissão, elabora 
orientações vinculativas para aconselhar 
a Comissão na elaboração destes códigos.

Or. en

Justificação

As REORT não devem fixar as regras do mercado. Estas questões referem-se à concorrência 
pelo que devem ser tratadas pela Comissão que deverá consultar a Agência.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 6 – nº 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Os custos dos ORT decorrentes das 
decisões ou pareceres da Agência são 
recuperados através dos sistemas 
tarifários nacionais de transporte, salvo se 
estes custos são resultantes da violação ou 
do incumprimento dos deveres que 
impendem sobre os ORT em 
conformidade com o presente 
regulamento, o Regulamento (CE) n.° 
1228/2003 ou o Regulamento (CE) n.° 
1775/2005.

Or. en

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 8 – nº 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A pedido da Comissão, a Agência 
desempenha funções adicionais 
específicas relacionadas com o seu 
objectivo.
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Or. en

Justificação

A Comissão deverá poder solicitar à Agência que exerça quaisquer funções específicas 
adicionais no âmbito da sua missão geral que se possa considerar contribuírem para o 
cumprimento dos objectivos do quadro regulamentar comunitário para a cooperação dos 
reguladores da energia.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-A
Prazo de decisão

8-A. Se a Agência não adoptar uma 
decisão sobre as questões para as quais 
tem, nos termos do presente regulamento, 
poderes vinculativos, no prazo máximo de 
três meses a contar da data do pedido 
pelas partes interessadas, a decisão é 
tomada pela Comissão Europeia.

Or. en

Justificação

Para evitar a paralisia institucional na Agência, introduz-se um mecanismo que permite 
devolver a decisão final à Comissão Europeia em caso de atraso sério.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 8-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-B
Consulta e transparência

1. Antes de adoptar as medidas, a Agência 
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consulta, se adequado, as partes 
interessadas e dá-lhes uma possibilidade 
razoável de apresentarem observações 
sobre a medida proposta. Os resultados do 
processo de consulta são publicados.
2. A Agência desempenha as suas 
actividades com elevado nível de 
transparência.
3. A Agência assegura que são fornecidas 
ao público e a todas as partes interessadas 
informações objectivas, fiáveis e 
facilmente acessíveis, nomeadamente 
sobre os resultados do seu trabalho, se 
adequado.
4. A Agência estabelece no seu 
regulamento interno as disposições 
práticas de aplicação das regras de 
transparência previstas nos n.ºs 2 e 3.

Or. en

Justificação

A consulta pública é um procedimento praticado actualmente pelo ERGEG. Por conseguinte, 
a Agência deverá acolher esta função, dado que o ERGEG já possui regras e experiência 
consolidadas na realização de consultas públicas. A Agência continuará a agir no interesse 
de todos os participantes no mercado.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 8-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-C
Acompanhamento e relatórios sobre o 

sector da energia
1. A Agência acompanha a evolução nos 
mercados do gás e da electricidade, 
nomeadamente os preços retalhistas do 
gás e da electricidade e a observância dos 
direitos dos consumidores previstos na 
Directiva 2003/55/CE e na Directiva 
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2003/54/CE.
2. A Agência publica um relatório anual 
sobre a evolução nos mercados do gás e 
da electricidade, incluindo as questões dos 
consumidores, no qual identifica 
quaisquer obstáculos que ainda subsistam 
à realização do mercado interno da 
electricidade e do gás.
3. Aquando da publicação do seu relatório 
anual, a Agência pode apresentar ao 
Parlamento Europeu e à Comissão um 
parecer sobre as medidas que poderiam 
ser tomadas para suprimir qualquer dos 
obstáculos mencionados no n.º 2.

Or. en

Justificação

A Agência teria a missão de apresentar um relatório anual sobre a evolução nos mercados da 
electricidade e do gás, podendo emitir recomendações sobre as medidas a tomar para 
melhorar a liberalização dos mercados da energia.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 9 – nº 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 cinco membros. Dois serão 
nomeados pela Comissão, dois pelo 
Conselho e um pelo Parlamento Europeu. 
O mandato terá uma duração de cinco 
anos, renovável uma vez.

Or. en

Justificação

A fim de trabalhar muito eficientemente, o Conselho de Administração será composto por 
cinco membros: dois nomeados pela Comissão, dois pelo Conselho e um pelo Parlamento 
Europeu.
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Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 9 –  nº 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 
do Conselho de Administração é 
assegurado pela Agência.

3. O Conselho de Administração reúne-se 
por convocação do seu presidente. O 
Director e o presidente do Conselho de 
Reguladores da Agência participam nas 
deliberações sem direito de voto, 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, dois 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 
do Conselho de Administração é 
assegurado pela Agência.

Or. en

Justificação

Para assegurar uma melhor coordenação entre os diferentes Conselhos da Agência, é 
necessário incluir nas deliberações, sem direito de voto, o Director da Agência e o presidente 
do Conselho de Reguladores. O Conselho de Reguladores será significativamente afectado 
pelas decisões do Conselho de Administração.
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Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 9 –  nº 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os membros do Conselho de 
Administração comprometem-se a actuar 
com independência no interesse público, e 
fazem anualmente uma declaração escrita 
pública de compromissos e de interesses 
que possam ser considerados prejudiciais 
à sua independência.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária para garantir a independência dos membros do Conselho de 
Administração.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 10 – nº 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho de Administração nomeará 
o Director, após consulta do Conselho de 
Reguladores, em conformidade com o n.º 2 
do artigo 13.º. 

1. O Conselho de Administração nomeará 
o Director em conformidade com o n.º 2 do 
artigo 13.º.

Or. en

Justificação

Em conformidade com a alteração proposta ao n.° 2 do artigo 13.°.
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Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 10 – nº 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Conselho de Administração nomeará 
os membros do Conselho de Reguladores 
em conformidade com o n.º 1 do artigo 
11.°.

Suprimido

Or. en

Justificação

Para assegurar a independência da Agência, o Conselho de Administração não deverá ser 
responsável pela nomeação dos membros do Conselho de Reguladores.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 10 – nº 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

11-A. O Conselho de Administração 
desempenha as suas funções com 
independência, objectivamente e no 
interesse público. 

Or. en

Justificação

Para assegurar a independência da Agência, o Conselho de Administração deverá 
igualmente actuar com independência sem solicitar instruções aos governos nacionais ou a 
qualquer outra parte interessada.
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Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 11 – nº 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Cada entidade reguladora nacional 
será responsável por nomear o seu 
representante no Conselho de 
Reguladores e o seu suplente. 

Or. en

Justificação

Deverá ser explicitado que os reguladores nacionais são directamente responsáveis por 
nomear os seus representantes, e não o Conselho de Administração.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 11 – nº 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Conselho de Reguladores deliberará 
por maioria de dois terços dos seus 
membros. Cada membro ou suplente terá 
direito a um voto.

3. O Conselho de Reguladores deliberará 
por maioria de dois terços dos seus 
membros. Os votos dos seus membros são 
ponderados nos termos do disposto no n.º 
2 do artigo 205.º do Tratado.

Or. en

Justificação

O ERGEG toma actualmente as suas decisões segundo este princípio de votação. Entende-se 
que o Conselho de Reguladores proceda da mesma maneira e que as decisões tomadas 
tenham em conta a diferente população representada por cada regulador.
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Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 12 – nº 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho de Reguladores emitirá um 
parecer ao Director antes da adopção dos 
pareceres, recomendações e decisões 
referidos nos artigos 5.º, 6.°, 7.° e 8.°. 
Além disso, o Conselho de Reguladores 
dará orientações, no seu domínio de 
competência, ao Director no que respeita à 
execução das funções de direcção.

1. O Conselho de Reguladores emitirá um 
parecer justificado ao Director antes da 
adopção dos pareceres, recomendações e 
decisões referidos nos artigos 5.º, 6.°, 7.°, 
8.°, 8.º-A, 8.º-B e 8.º-C. Além disso, o 
Conselho de Reguladores dará orientações, 
no seu domínio de competência, ao 
Director no que respeita à execução das 
funções de direcção.

Or. en

Justificação

O Director tem um papel regulador central. Por esta razão, e para assegurar a sua 
independência reguladora, deverá receber previamente um parecer inteiramente justificado 
do Conselho de Reguladores.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 12 – nº 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Conselho de Reguladores emitirá um 
parecer sobre o candidato a nomear como 
Director em conformidade com o n.º 1 do 
artigo 10.º e com o n.º 2 do artigo 13.º. 
Adoptará essa decisão por maioria de três 
quartos dos seus membros.

1. O Conselho de Reguladores proporá ao 
Conselho de Administração uma lista com 
pelo menos dois candidatos a nomeação
como Director em conformidade com o n.º 
1 do artigo 10.º e com o n.º 2 do artigo 
13.º. Adoptará essa decisão por maioria de 
três quartos dos seus membros.

Or. en

Justificação

Ver a justificação da alteração proposta ao n.° 2 do artigo 13.°.
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Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 13 – nº 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 relevantes 
para o sector da energia, de uma lista de 
pelo menos dois candidatos propostos pelo 
Conselho de Reguladores, na sequência de 
um convite à manifestação de interesse. 
Antes de ser nomeado, o candidato 
seleccionado pelo Conselho de 
Administração será convidado a proferir 
uma declaração perante a comissão 
competente do Parlamento e responder a 
perguntas formuladas pelos seus membros.

Or. en

Justificação

Para equilibrar os poderes na estrutura actual da Agência, a lista de candidatos é proposta 
pelo Conselho de Reguladores, e não pela Comissão.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 13 – nº 4

Texto da Comissão Alteração

4. O Conselho de Administração, 
deliberando sob proposta da Comissão, 
tendo em conta o relatório de avaliação e 
apenas nos casos em que as atribuições e 
necessidades da Agência o justifiquem, 
pode renovar o mandato do Director uma 
vez por um período não superior a três 
anos. 

4. O Conselho de Administração, após 
consulta do Conselho de Reguladores e da 
Comissão, tendo em conta o relatório de 
avaliação e apenas nos casos em que as 
atribuições e necessidades da Agência o 
justifiquem, pode renovar o mandato do 
Director uma vez por um período não 
superior a três anos.

Or. en
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Justificação

Dado que tem um papel essencial na nomeação do Director, o Conselho de Reguladores 
deverá ser consultado sobre qualquer prolongamento do seu mandato. Para salvaguardar a 
sua independência, o Conselho de Administração deverá poder prolongar o mandato sem 
aguardar uma proposta da Comissão.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 14 – nº 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sob reserva da aprovação do Conselho 
de Reguladores, o Director adoptará os 
pareceres, recomendações e decisões 
referidos nos artigos 5.º, 6.°, 7.° e 8.°. 

3. Após receber um parecer justificado do 
Conselho de Reguladores, o Director 
adoptará os pareceres, recomendações e 
decisões referidos nos artigos 5.º, 6.°, 7.°,
8.°, 8.º-A, 8.º-B e 8.º-C.

Or. en

Justificação

Ver a justificação da alteração proposta ao n.° 1 do artigo 12.°.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 15 – nº 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os membros da Câmara de Recurso 
serão nomeados pelo Conselho de 
Administração, por proposta da Comissão, 
na sequência de um convite à manifestação 
de interesse, após consulta do Conselho de 
Reguladores. 

2. Os membros da Câmara de Recurso 
serão nomeados pelo Conselho de 
Administração, por proposta da Comissão, 
na sequência de um convite à manifestação 
de interesse, após consulta do Conselho de 
Reguladores. Antes de serem nomeados, 
os candidatos seleccionados pelo 
Conselho de Administração proferem 
uma declaração perante a comissão 
competente do Parlamento e respondem a 
perguntas formuladas pelos seus 
membros.
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Or. en

Justificação

É importante exercer um controlo democrático sobre a nomeação da Câmara de Recurso 
pelo menos através de uma audição no Parlamento Europeu.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 18 – nº 1 – alínea (c)

Texto da Comissão Alteração

(c) da contribuição voluntária dos 
Estados-Membros ou das suas entidades 
reguladoras;

(c) dos recursos colocados em comum 
pelas entidades reguladoras para a sua 
cooperação a nível comunitário;

Or. en

Justificação

Para garantir a total autonomia e independência da Agência, deve ser-lhe concedido um 
orçamento autónomo. Consequentemente, deve ser evitada outra forma diferente e voluntária 
de contribuição dos Estados-Membros.

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 19 – nº 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que seja solicitada uma decisão 
de isenção nos termos do n.º 1 do artigo 
8.º, serão pagas taxas à Agência.

1. Sempre que seja solicitada uma decisão 
de isenção nos termos do n.º 1 do artigo 
8.º, ou consultas, recomendações, decisões 
ou tarefas de acompanhamento 
específicas ou especiais para a rede 
europeia de operadores de redes de 
transporte de electricidade ou para a rede 
europeia de operadores de redes de 
transporte de gás, serão pagas taxas à 
Agência.

Or. en
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Justificação

Para aumentar a autonomia financeira da Agência, e tendo em conta o problema do reduzido 
orçamento comunitário, propõe-se alargar as disposições que permitem um financiamento 
proveniente do mercado.

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 20 – nº 1

Texto da Comissão Alteração

1. O mais tardar em 15 de Fevereiro de 
cada ano, o Director elaborará um 
anteprojecto de orçamento, que incluirá as 
despesas de funcionamento e o programa 
de trabalho previsto para o exercício 
seguinte, e enviá-lo-á ao Conselho de 
Administração, juntamente com o quadro 
dos efectivos previstos. Todos os anos, o 
Conselho de Administração estabelecerá, 
com base num projecto elaborado pelo 
Director, o mapa previsional das receitas e 
despesas da Agência para o exercício 
seguinte. Esse mapa previsional, que 
incluirá um projecto de quadro do pessoal, 
será transmitido pelo Conselho de 
Administração à Comissão, o mais tardar 
em 31 de Março. Antes da adopção do 
mapa previsional, o projecto elaborado 
pelo Director será transmitido ao Conselho 
de Reguladores, que pode emitir um 
parecer sobre o projecto.

1. O mais tardar em 15 de Fevereiro de 
cada ano, o Director elaborará um 
anteprojecto de orçamento, que incluirá as 
despesas de funcionamento e o programa 
de trabalho previsto para o exercício 
seguinte, e enviá-lo-á ao Conselho de 
Administração, juntamente com o quadro 
dos efectivos previstos. Todos os anos, o 
Conselho de Administração estabelecerá, 
com base num projecto elaborado pelo 
Director, o mapa previsional das receitas e 
despesas da Agência para o exercício 
seguinte. Esse mapa previsional, que 
incluirá um projecto de quadro do pessoal, 
será transmitido pelo Conselho de 
Administração à Comissão, o mais tardar 
em 31 de Março. Antes da adopção do 
mapa previsional, o projecto elaborado 
pelo Director será transmitido ao Conselho 
de Reguladores, que pode emitir um 
parecer justificado sobre o projecto.

Or. en

Justificação

O Director tem um papel regulador central. Por esta razão, e para assegurar a sua 
independência reguladora, deverá receber previamente um parecer inteiramente justificado 
do Conselho de Reguladores.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Introdução

No decurso do debate sobre o presente regulamento, o relator reforçou a sua convicção na 
necessidade de ir além das propostas da Comissão relativas à Agência de Cooperação dos 
Reguladores da Energia, e criar uma Agência com mais independência e mais poderes de 
decisão. 

O relator considera que, para contribuir eficazmente para o desenvolvimento na União 
Europeia de um mercado da energia competitivo integrado, a Agência deverá ter poderes mais 
alargados, independentes da Comissão, para poder actuar nas situações transfronteiriças e para 
permitir uma cooperação eficaz entre os ORT e as entidades reguladoras nacionais do sector 
da energia.

Consequentemente, as alterações propostas no presente projecto de relatório prevêem novos 
poderes de decisão importantes para a Agência - nomeadamente em relação ao 
desenvolvimento dos códigos técnicos e aos planos de investimento das REORT - e uma 
maior independência reguladora e financeira.

Contudo, um maior poder e independência deverão ser acompanhados de uma maior 
responsabilidade perante o Parlamento e os intervenientes essenciais. Por conseguinte, para 
contrabalançar os seus novos poderes, o relator propõe um aumento importante das exigências 
de consulta que se colocam à Agência, da sua transparência e da sua responsabilidade perante 
o Parlamento.

Devemos ter sempre presente que o Terceiro Pacote Energético tem que ser tratado como um 
pacote que tem na Agência um elemento transversal essencial. O papel, os poderes e as 
funções que o Parlamento aprovar para a Agência no presente regulamento têm que ser 
coerentes com as restantes propostas de directivas e de regulamentos do pacote, 
nomeadamente no que se refere aos poderes e às competências das REORT.

Questões jurídicas: Equilíbrio institucional e poderes da Agência

O Parlamento Europeu compreende a importância do princípio do equilíbrio institucional que 
a Comissão Europeia está incumbida de defender por força do Tratado.

Ao elaborar o presente projecto de relatório, o relator está ciente dos princípios jurídicos 
essenciais estabelecidos na jurisprudência do Tribunal de Justiça Europeu no acórdão Meroni 
de 1958 (e noutros processos):

 uma entidade delegante não pode conferir a outro órgão poderes diferentes daqueles que 
possui o delegante nos termos do Tratado, e sem sujeição aos mesmos deveres; e

 não é possível delegar poderes que envolvem uma grande margem discricionária entre 
numerosos objectivos e funções diferentes, transferindo responsabilidades e escapando ao 
controlo político.
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Nestas condições, as Agências europeias existentes estão principalmente incumbidas de 
funções de informação e coordenação, e a sua capacidade de exercer poderes de decisão (com 
efeitos juridicamente vinculativos para terceiros) é restrita apenas a casos individuais.

Mas cada Agência tem o seu próprio contexto institucional, e o seu mandato deve ser 
desenvolvido principalmente com vista às necessidades dos sectores específicos em que 
devem funcionar. Esta deve ser a nossa perspectiva na concepção desta nova Agência para o 
sector da energia.

Em geral, o relator considera que os princípios essenciais do acórdão Meroni não são 
afectados pela natureza das alterações propostas.

A ideia de que a Agência adquire um amplo poder discricionário em resultado das propostas 
acolhidas no presente relatório é questionável. A situação em causa é completamente diferente 
da visada no acórdão Meroni, em que a entidade delegada ponderava "oito objectivos 
diferentes". A Agência tomará decisões que exigem avaliações altamente técnicas; não 
exercerá o tipo de discrição que exige uma escolha entre muitos interesses públicos diferentes 
e contraditórios.

De facto, as funções confiadas à Agência em conformidade com o artigo 4.° alterado não 
envolvem poderes gerais de regulação nem uma liberdade geral de avaliação assimilável ao 
desenvolvimento (mesmo que parcial) de uma "política energética". Nas alterações propostas, 
a possibilidade de adoptar decisões vinculativas está limitada a decisões individuais ou a 
regras referentes a questões estritamente técnicas necessárias para assegurar um 
funcionamento eficiente e seguro do mercado interno da energia.

As alterações ao n.º 3 do artigo 6.° ilustram esta abordagem: a Agência apenas está 
autorizada a aprovar códigos (elaborados pelas REORT) que se referem à operação técnica da 
rede. Por outro lado, apenas aconselha a Comissão sobre os códigos que se referem 
principalmente à concorrência e às regras do mercado. A aprovação de códigos puramente 
técnicos é uma função puramente técnica adequada para a Agência; todavia, a Comissão é, 
justamente, responsável pelos códigos do mercado, dado que estes se referem à política da 
concorrência. 

Por conseguinte, os princípios estabelecidos no acórdão Meroni devem ser contextualizados, e 
não aplicados de uma forma simplista excessivamente conservadora. No caso da Agência de 
Cooperação dos Reguladores da Energia (cuja base jurídica é o artigo 95.° CE) carecem de 
uma reavaliação mais cuidadosa.

Governação e estrutura da Agência

As alterações propostas à estrutura e ao funcionamento da Agência visam lograr o equilíbrio 
mais eficaz entre a necessidade de uma regulação independente por um lado, e a necessidade 
de um controlo político adequado por outro. Para o relator, é um princípio essencial que a 
independência de uma agência é crucial não só para a sua eficácia mas também para a sua 
credibilidade.
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Nesta óptica, as alterações propostas pelo relator introduzem as seguintes mudanças 
essenciais:

 Um papel reforçado do Conselho de Reguladores e do Parlamento na nomeação do 
Director. O Director, que continua a ser nomeado pelo Conselho de Administração, é-o 
com base numa lista com pelo menos dois nomes indicados pelo Conselho de 
Reguladores, e não pela Comissão.

 Um Conselho de Administração mais eficiente e transparente. A sua composição é 
consideravelmente racionalizada, contando com cinco membros no total - a Comissão e o 
Conselho nomeiam dois cada um; todavia, o Parlamento Europeu também indica um 
representante para assegurar que os seus pontos de vista são tomados em conta. Os 
membros devem comprometer-se a actuar com independência e fazem uma declaração de 
compromissos e de interesses que possam ser considerados prejudiciais à sua 
independência.

 É introduzido um prazo para assegurar a celeridade das decisões da Agência. Prevê-
se que a Agência tome as decisões dentro de um determinado prazo - é proposto um prazo 
de três meses. Se não for tomada dentro desse prazo, a decisão reverte para a Comissão.
Isto evitará a paralisia institucional e a incerteza para o mercado. Permite igualmente à 
Comissão dispor de um mecanismo adequado de supervisão e controlo.

 Um reforço da independência financeira da Agência. A Agência adquire maiores 
possibilidades de prover o seu financiamento no mercado (em contrapartida de serviços 
prestados/decisões tomadas) e junto dos reguladores nacionais.

Em geral, estas propostas reforçam a independência reguladora da Agência, assegurando 
simultaneamente uma responsabilidade política eficaz. Nomeadamente, reforça-se a 
responsabilidade da Agência perante o Parlamento.

Consulta, acompanhamento e relatórios

A forma correcta de conferir poder vinculativo à Agência (reforçando ainda a sua 
compatibilidade com os princípios do acórdão Meroni) consiste em elaborar um quadro 
jurídico adequado que permite garantir a consulta de todas as partes afectadas; que faz 
impender sobre a Agência um dever de transparência claramente expresso; e que, em especial, 
alarga a responsabilização (através da prestação de informação e de relatórios) da Agência, 
fazendo-a responder perante o Parlamento Europeu.

Neste sentido, os novos artigos 8.º-B e 8.º-C incluem no regulamento proposto requisitos 
precisos a respeitar pela Agência:

 proceder a consultas com todas as partes interessadas em quaisquer medidas a 
adoptar ao abrigo do regulamento;

 assegurar um elevado nível de transparência e permitir o acesso fácil à informação
através de disposições claras previstas no seu regulamento interno; e
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 acompanhar a evolução nos mercados do gás e da electricidade - nomeadamente as 
questões relativas aos consumidores - e elaborar um relatório anual dirigido ao 
Parlamento e à Comissão, prevendo (se adequado) propostas de intervenção para 
melhorar a abertura dos mercados.

Conclusão

O objectivo do Terceiro Pacote Energético consiste em transformar gradualmente o mercado 
da energia, que até há uma década atrás se caracterizava por um sistema de monopólio, de 
modo a passar de uma fase de liberalização para uma fase de verdadeira e sustentável 
concorrência.

A fim de lograr este objectivo, a relação entre os processos reguladores e o desenvolvimento 
do mercado deve reger-se por uma abordagem:
 orientada para o estado futuro do mercado (ou seja, uma abordagem prospectiva), cujas 

condições serão muito mais competitivas e diversificadas; e
 que visa a aplicação do direito da concorrência, a fim de minimizar ao máximo as normas 

ex-ante que são aplicadas caso a caso.

Estes objectivos podem ser alcançados a nível europeu harmonizando o quadro da 
concorrência e as normas ex-ante. Por conseguinte, a regulamentação do sector da energia 
recuará progressivamente até ser substituída pela aplicação das regras da concorrência. 
Importa salientar que, sem um ambiente competitivo eficiente, a regulamentação sectorial 
continuará a ter o seu papel.

Todavia, o sector da energia só passará a estar sujeito a um sistema assente fundamentalmente 
nas regras da concorrência quando for adquirido que o sector deixou de ser um monopólio 
natural e se tornou um sector "normal".

Por conseguinte, o futuro do mercado europeu da energia e o seu desenvolvimento após a 
aplicação do Terceiro Pacote Energético pressupõem um papel importante para a Agência de 
Cooperação dos Reguladores da Energia. Por esta razão, há que reforçar os poderes e a 
independência da Agência para além do proposto pela Comissão.
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