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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 altera o 
Regulamento (CE) n.º 1775/2005, relativo às condições de acesso às redes de transporte 
de gás natural
(COM(2007)0532 – C6-0319/2007 – 2007/0199(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)0532),

– 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 (C6-0319/2007),

– 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 Assuntos Económicos e Monetários, bem como 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
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 2-A

Texto da Comissão Alteração

Os operadores das redes de transporte 
cooperarão a nível comunitário mediante o 
estabelecimento da Rede Europeia dos 
Operadores das Redes de Transporte de 
Gás, a fim de assegurarem a gestão óptima 
e a sólida evolução técnica da rede 
europeia de transporte de gás.

Os operadores das redes de transporte 
cooperarão a nível comunitário mediante o 
estabelecimento da Rede Europeia dos 
Operadores das Redes de Transporte de 
Gás, a fim de promoverem a realização do 
mercado interno do gás e assegurarem a 
gestão óptima e a sólida evolução técnica 
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da rede europeia de transporte de gás.

Or. en

Justificação

A fim de sublinhar que a principal tarefa dos operadores das redes de transporte é facilitar a 
integração do mercado, convém indicar que a realização do mercado interno do gás é uma 
tarefa específica da Rede Europeia dos Operadores das Redes de Transporte de Gás.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 2-B – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No prazo de seis semanas após a 
recepção, a Agência enviará à Comissão 
um parecer sobre o projecto de estatutos, a 
lista de membros e o projecto de 
regulamento interno.

2. No prazo de seis semanas após a 
recepção, a Agência, depois de consultar 
as organizações que representam todas as 
partes interessadas, enviará à Comissão 
um parecer sobre o projecto de estatutos, a 
lista de membros e o projecto de 
regulamento interno.

Or. en

Justificação

A Agência deve dar aos utilizadores das redes e aos clientes a oportunidade de apresentarem 
os seus pontos de vista sobre os estatutos, os membros e o regulamento interno da Rede 
Europeia dos Operadores das Redes de Transporte de Gás.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 2-C – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Rede Europeia dos Operadores das 1. A fim de realizar os objectivos 
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Redes de Transporte de Gás adoptará: enunciados no artigo 2.º-A, a Rede 
Europeia dos Operadores das Redes de 
Transporte de Gás preparará:

Or. en

Justificação

A fim de clarificar o âmbito dos códigos, é necessário estabelecer um vínculo claro com os 
objectivos enunciados no artigo 2.º-A.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 2-C – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) códigos técnicos e do mercado nos 
domínios mencionados no n.º 3;

a) códigos relacionados com o 
funcionamento das redes nos domínios 
mencionados no n.º 3;

Or. en

Justificação

A supressão dos códigos técnicos e do mercado contribuiria para sublinhar que a Rede 
Europeia dos Operadores das Redes de Transporte de Gás se ocupa principalmente de 
questões relacionadas com a rede e não de questões comerciais de carácter geral.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 2-C – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O programa de trabalho anual referido 
na alínea d) do n.º 1 conterá uma lista e 
uma descrição dos códigos técnicos e 
códigos do mercado, um plano relativo à 

2. O programa de trabalho anual referido 
na alínea d) do n.º 1 conterá uma lista e 
uma descrição dos códigos relacionados 
com o funcionamento das redes, um plano 
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coordenação da exploração da rede e às 
actividades de investigação e 
desenvolvimento, a elaborar no ano em 
causa, assim como um calendário 
indicativo.

relativo à coordenação da exploração da 
rede e às actividades de investigação e 
desenvolvimento, a elaborar no ano em 
causa, assim como um calendário 
indicativo.

Or. en

Justificação

Ver a justificação da alteração ao ponto 3 do artigo 1.º (n.º 3 do artigo 2.º-C do Regulamento 
(CE) n.º 1775/2005).

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 2-C – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os códigos técnicos e do mercado
abrangerão, pormenorizadamente, os 
seguintes domínios, consoante as 
prioridades definidas no programa de 
trabalho anual:

3. Os códigos relacionados com o 
funcionamento das redes de transporte 
abrangerão, pormenorizadamente, os 
seguintes domínios, consoante as 
prioridades definidas no programa de 
trabalho anual:

Or. en

Justificação

É necessário definir claramente o âmbito dos códigos em relação às tarefas efectivamente 
asseguradas pelos operadores das redes de transporte. Os códigos do "mercado" a elaborar 
pelos operadores das redes de transporte devem ter por objecto apenas as normas 
relacionadas com as suas responsabilidades técnicas e o seu funcionamento.
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Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 2-C – n.º 3 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) regras relativas às transacções; g) regras relativas às transacções
relacionadas com a prestação técnica e 
operacional de serviços de acesso à rede e 
a equilibragem do sistema;

Or. en

Justificação

A cooperação entre os operadores das redes de transporte deve limitar-se essencialmente a 
questões relacionadas com a rede e às normas de mercado directamente ligadas às redes de 
transporte (equilibragem da rede, mercado secundário, etc.).

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 2-C – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os códigos pormenorizados a que se 
refere o n.º 3 serão elaborados em 
conformidade com as orientações a que se 
refere o artigo 9.º.

Or. en

Justificação

Para garantir coerência entre a intenção e os resultados, é necessário estabelecer uma 
relação clara entre os códigos relacionados com as redes de transporte e as orientações que 
são objecto do artigo 9.º.
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Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 2-C – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Gás fiscalizará a 
aplicação dos códigos técnicos e códigos 
do mercado e incluirá o resultado das suas 
actividades de fiscalização no relatório 
anual referido na alínea e) do n.º 1.

4. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Gás analisará a 
aplicação dos códigos e os seus efeitos na 
harmonização das normas aplicáveis 
destinadas a facilitar a integração do 
mercado e incluirá o resultado desta 
análise no relatório anual referido na 
alínea e) do n.º 1.

Or. en

Justificação

A Rede Europeia dos Operadores das Redes de Transporte de Gás não tem qualquer função 
reguladora, de modo que "analisar" é o termo que melhor descreve o seu papel. Em segundo 
lugar, sublinha-se o objectivo principal dos códigos, a saber, harmonizar as normas de modo 
a facilitar a integração do mercado.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 2-C – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Gás publicará de 
dois em dois anos um plano decenal de 
investimento na rede à escala comunitária. 
O plano de investimento incluirá a 
modelização da rede integrada, a 
elaboração de cenários, um relatório sobre 
a adequação da oferta à procura e uma 
avaliação da resiliência do sistema. O
plano de investimento basear-se-á, 
nomeadamente, nos planos de 

5. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Gás elaborará e 
publicará de dois em dois anos um plano 
decenal de investimento na rede à escala 
comunitária. O projecto de plano de 
investimento incluirá a modelização da 
rede integrada, a elaboração de cenários, 
um relatório sobre a adequação da oferta à 
procura e uma avaliação da resiliência do 
sistema. Em particular, o projecto de 
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investimento nacionais e nas orientações 
para as redes transeuropeias de energia em 
conformidade com a Decisão 
n.º 1364/2006/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho. O plano de investimento
identificará lacunas no investimento, 
nomeadamente relacionadas com as 
capacidades transfronteiras.

plano de investimento:

a) basear-se-á nos planos de investimento 
nacionais e nas orientações para as redes 
transeuropeias de energia em conformidade 
com a Decisão n.º 1364/2006/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho;
b) basear-se-á, no que diz respeito às 
interligações transfronteiriças, nas 
propostas dos utilizadores das redes, 
incluindo comerciantes, operadores de 
redes de distribuição, de GNL e de 
armazenamento, e integrará os 
compromissos a longo prazo de 
investidores, que não os operadores das 
redes de transporte, interessados no 
desenvolvimento das redes de transporte;
c) identificará lacunas no investimento, 
nomeadamente relacionadas com as 
capacidades transfronteiras.

Or. en

Justificação

São introduzidos os termos "elaborará" e "projecto" para deixar claro que:

i) a elaboração de um plano decenal é um instrumento prospectivo que proporcionará 
sobretudo orientações e um quadro europeu, mas não necessita de ser formalmente 
"aprovado" enquanto tal (a proposta de directiva tem por objectivo desenvolver planos 
precisos a mais curto prazo, que deverão ser submetidos à aprovação da entidade reguladora
e ter um carácter vinculativo);

ii) se trata de uma base para a consulta de todas as partes interessadas, da Agência e, se 
necessário, das entidades reguladoras nacionais.
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Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 2-C – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Gás aconselhará a
Comissão, a pedido desta, sobre a adopção 
das orientações referidas no artigo 9.º.

A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Gás transmitirá o 
seu ponto de vista à Comissão, a pedido 
desta, sobre a adopção das orientações 
referidas no artigo 9.º.

Or. en

Justificação

O n.º 6 confere aos operadores das redes de transporte um papel de aconselhamento da 
Comissão ao propor a adopção de orientações de carácter obrigatório. O papel de 
aconselhamento da Comissão deve ser confiado à Agência.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 2-D – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Gás apresentará à 
Agência os projectos de códigos técnicos e 
de códigos do mercado, o projecto de 
plano decenal de investimento e o projecto 
de programa de trabalho anual, incluindo a 
informação relativa ao processo de 
consulta.

2. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Gás apresentará à 
Agência os projectos de códigos
relacionados com o funcionamento das
redes, o projecto de plano decenal de 
investimento e o projecto de programa de 
trabalho anual, incluindo a informação 
relativa ao processo de consulta.

Or. en
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Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 2-D – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A Agência enviará à Comissão um parecer 
devidamente justificado caso considere que 
o projecto de programa de trabalho anual 
ou o projecto de plano decenal de 
investimento não asseguram ausência de 
discriminação, concorrência efectiva e 
funcionamento eficaz do mercado.

A Agência enviará à Rede Europeia dos 
Operadores das Redes de Transporte de 
Gás um parecer devidamente justificado, 
bem como recomendações, caso considere 
que o projecto de programa de trabalho 
anual ou o projecto de plano decenal de 
investimento não asseguram ausência de 
discriminação, concorrência efectiva e 
funcionamento eficaz do mercado nem um 
nível suficiente de interligação 
transfronteiriça acessível a terceiros, e 
disso informará a Comissão.

Or. en

Justificação

Esta alteração tem por objectivo reforçar as competências consultivas da Agência e o 
processo contínuo de interacção com a Rede Europeia dos Operadores das Redes de 
Transporte de Gás para a definição do quadro general (programa de trabalho anual e plano 
decenal de investimento).

No que diz respeito aos códigos, as competências consultivas são definida no artigo 2.º-E da 
presente proposta. Ver a alteração ao ponto 3 do artigo 1 (n.º 2 do artigo 2.º-E do 
Regulamento (CE) n.º 1775/2005).

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 2-D – n.º 2 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Agência transmitirá recomendações à 
Rede Europeia dos Operadores das Redes 
de Transporte de Gás sobre o projecto de 
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plano decenal de investimento, tendo em 
conta os potenciais benefícios 
socioeconómicos para a região e a 
Comunidade. Para o efeito, poderá 
consultar, se necessário, as entidades 
reguladoras nacionais.
A Agência velará por que o plano decenal 
de investimento respeite o programa de 
trabalho anual e as orientações 
pertinentes a que se refere o artigo 9.º.

Or. en

Justificação

Esta alteração sublinha igualmente a função de coordenação da Agência na elaboração do 
plano decenal de investimento.

O regulamento deve deixar claro que o planeamento à escala regional/comunitária da 
estrutura de redes de transporte deve guiar-se pelos benefícios socioeconómicos que o 
investimento trará para toda a região. O planeamento a nível comunitário e regional deve, 
por isso, ter em linha de conta todo o sistema energético, e não apenas a rede de transporte, 
para o que se deve conferir à Agência poderes para assegurar a coerência.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 2-D – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Agência aprovará o programa de 
trabalho anual elaborado pela Rede 
Europeia dos Operadores das Redes de 
Transporte de Gás.
Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do 
artigo 2.º-E, a Agência aceitará os 
projectos de códigos.

Or. en
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Justificação

Para além dos códigos, o programa de trabalho e o plano de investimento são documentos 
importantes para a definição do quadro geral e de aspectos estratégicos fundamentais das 
tarefas assumidas pela Rede Europeia dos Operadores das Redes de Transporte de Gás, bem 
como para a determinação do grau de harmonização das normas nacionais. É importante 
que a Agência desempenhe um papel através:

i) da aprovação do programa de trabalho anual da Rede Europeia dos Operadores das Redes 
de Transporte de Gás,

ii) da aceitação, ou seja, da validação, dos códigos elaborados pela Rede Europeia dos 
Operadores das Redes de Transporte de Gás.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 2-E – título

Texto da Comissão Alteração

Estabelecimento e avaliação dos códigos 
técnicos e códigos do mercado

Estabelecimento e avaliação dos códigos

Or. en

Justificação

Ver a justificações da alteração ao ponto 3 do artigo 1.º (n.º 1, alínea a), do artigo 2.º-C do 
Regulamento (CE) n.º 1775/2005) e da alteração ao ponto 3 do artigo 1.º (n.º 3 do artigo 
2.º-C do Regulamento (CE) n.º 1775/2005).

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 2-E – n.º 2 – alíneas a) a c)

Texto da Comissão Alteração

a) um código técnico ou do mercado, 
adoptado pela Rede Europeia dos 
Operadores das Redes de Transporte de 

a) um código relacionado com o 
funcionamento das redes, elaborado pela 
Rede Europeia dos Operadores das Redes 
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Gás nos domínios enunciados no n.º 3 do 
artigo 2.º-C, não assegura ausência de 
discriminação, concorrência efectiva e 
funcionamento eficaz do mercado;

de Transporte de Gás nos domínios 
enunciados no n.º 3 do artigo 2.º-C, não 
assegura ausência de discriminação, 
concorrência efectiva e funcionamento 
eficaz do mercado;

b) A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Gás não chega a 
acordo, dentro de um prazo razoável, sobre 
um código técnico ou do mercado nos 
domínios enunciados no n.º 3 do artigo 2.º-
C;

b) A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Gás não chega a 
acordo, dentro de um prazo razoável, sobre 
um projecto de código relacionado com o 
funcionamento das redes nos domínios 
enunciados no n.º 3 do artigo 2.º-C;

c) Os operadores das redes de transporte 
não aplicaram um dos códigos técnicos ou 
do mercado adoptados pela Rede Europeia 
dos Operadores das Redes de Transporte 
de Gás nos domínios enunciados no n.º 3 
do artigo 2.º-C.

c) Os operadores das redes de transporte 
não aplicaram um dos códigos relacionado 
com o funcionamento das redes
elaborados pela Rede Europeia dos 
Operadores das Redes de Transporte de 
Gás nos domínios enunciados no n.º 3 do 
artigo 2.º-C e aceites pela Agência.

Or. en

Justificação

Para além do parecer sobre o programa de trabalho e o plano de investimento (ver alteração 
ao ponto 3 do artigo 1.º - n.º 2, terceiro parágrafo, do artigo 2.º-D do Regulamento (CE) n.º 
1775/2005), a Agência intervirá numa fase inicial na elaboração dos códigos e informará a 
Comissão em circunstâncias precisas.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 2-E – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode adoptar, por sua 
própria iniciativa ou por recomendação da 
Agência, orientações sobre os domínios 
enunciados no n.º 3 do artigo 2.º-C, caso 
considere que:

3. A Comissão adoptará, por sua própria 
iniciativa ou por recomendação da 
Agência, medidas com vista à aprovação 
de orientações sobre os domínios 
enunciados no n.º 3 do artigo 2.º-C, caso 
considere que:

Or. en
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Justificação

O modelo de desenvolvimento de códigos pressupõe que a Comissão tem a obrigação de 
actuar imediatamente se os códigos não assegurarem ausência de discriminação, 
concorrência efectiva e funcionamento eficaz do mercado.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 2-E – n.º 3 – alíneas a) a c)

Texto da Comissão Alteração

a) um código técnico ou do mercado, 
adoptado pela Rede Europeia dos 
Operadores das Redes de Transporte de 
Gás nos domínios enunciados no n.º 3 do 
artigo 2.º-C, não assegura ausência de 
discriminação, concorrência efectiva e 
funcionamento eficaz do mercado;

a) um código relacionado com o 
funcionamento das redes, elaborado pela 
Rede Europeia dos Operadores das Redes 
de Transporte de Gás nos domínios 
enunciados no n.º 3 do artigo 2.º-C, não 
assegura ausência de discriminação, 
concorrência efectiva e funcionamento 
eficaz do mercado;

b) A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Gás não chega a 
acordo, dentro de um prazo razoável, sobre 
um código técnico ou do mercado nos 
domínios enunciados no n.º 3 do artigo 2.º-
C;

b) A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Gás não chega a 
acordo, dentro de um prazo razoável, sobre 
um projecto de código relacionado com o 
funcionamento das redes nos domínios 
enunciados no n.º 3 do artigo 2.º-C;

c) Os operadores das redes de transporte 
não aplicaram um dos códigos técnicos ou 
do mercado adoptados pela Rede Europeia 
dos Operadores das Redes de Transporte 
de Gás nos domínios enunciados no n.º 3 
do artigo 2.º-C.

c) Os operadores das redes de transporte 
não aplicaram um código relacionado com 
o funcionamento das redes, elaborado
pela Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Gás nos domínios 
enunciados no n.º 3 do artigo 2.º-C e aceite 
pela Agência.

Or. en
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Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 2-F – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No desempenho das suas funções, a 
Rede Europeia dos Operadores das Redes 
de Transporte de Gás consultará 
amplamente os participantes no mercado 
que se revelarem pertinentes, numa fase 
precoce e com abertura e transparência, 
designadamente aquando da preparação 
dos códigos técnicos e códigos do mercado
e do seu programa de trabalho anual a que 
se referem os n.os 1 e 3 do artigo 2.º-C; a
consulta incluirá empresas de 
fornecimento, clientes, utilizadores das 
redes, operadores de redes de distribuição, 
de GNL e de armazenamento, associações 
industriais pertinentes, organismos técnicos 
e plataformas de intervenientes.

1. No desempenho das suas funções, a 
Rede Europeia dos Operadores das Redes 
de Transporte de Gás consultará 
amplamente os participantes no mercado 
que se revelarem pertinentes, em 
particular as organizações que 
representam todas partes interessadas, 
numa fase precoce e com abertura e 
transparência, em conformidade com o 
regulamento interno referido no artigo 
2.º-B, aquando da preparação dos códigos, 
do projecto de plano decenal de 
investimento e do seu programa de 
trabalho anual a que se referem os n.os 1 e 3 
do artigo 2.º-C. A consulta incluirá 
empresas de fornecimento, clientes, 
utilizadores das redes, operadores de redes 
de distribuição, de GNL e de 
armazenamento, associações industriais 
pertinentes, organismos técnicos e 
plataformas de intervenientes e terá por 
objectivo identificar as opiniões e as 
propostas de todas as partes envolvidas no 
processo de decisão.

Or. en

Justificação

A preparação dos códigos, do programa de trabalho anual e do plano de investimento, 
iniciada pela Rede Europeia dos Operadores das Redes de Transporte de Gás, deve incluir 
um processo de consulta estruturado de todos os intervenientes no mercado. Para 
reequilibrar as competências da Rede Europeia dos Operadores das Redes de Transporte de 
Gás, os intervenientes no mercado devem ter uma função formalmente definida para 
comentar e participar no desenvolvimento de qualquer código proposto.

As consultas sobre os códigos será levada a cabo com base em procedimentos que assegurem 



PR\707198PT.doc 19/36 PE402.501v01-00

PT

a máxima transparência e garantam que sejam tidos em conta os interesses dos produtores, 
dos fornecedores e dos utilizadores finais.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 2-F – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Antes de adoptar o programa de 
trabalho anual e os códigos técnicos e 
códigos do mercado a que se referem os 
n.os 1 e 3 do artigo 2.º-C, a Rede Europeia 
dos Operadores das Redes de Transporte 
de Gás indicará as observações recebidas 
na consulta e o atendimento que lhes tiver 
sido dado. O eventual não-atendimento de 
observações será devidamente justificado.

3. Antes de aprovar o programa de 
trabalho anual e aceitar os códigos a que se 
referem os n.os 1 e 3 do artigo 2.º-C, a
Agência, se necessário, consultará 
amplamente todas as partes interessadas 
sobre o projecto elaborado pela Rede 
Europeia dos Operadores das Redes de 
Transporte de Gás. A Agência indicará as 
observações recebidas na consulta e o 
atendimento que lhes tiver sido dado. O 
eventual não-atendimento de observações 
será devidamente justificado.

Or. en

Justificação

Na fase de aprovação e aceitação, poderá ser necessário realizar outra série de consultas 
sob a égide da Agência.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 2-H – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O plano de investimento regional não 
poderá contradizer o plano decenal de 
investimento referido no n.º 1, alínea c), do 
artigo 2.º-C.

O plano de investimento regional não 
poderá contradizer o plano decenal de 
investimento referido no n.º 1, alínea c), do 
artigo 2.º-C. A Agência assegurará a 
coordenação e a coerência em todas as 
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regiões e formulará recomendações a este 
respeito.

Or. en

Justificação

Mediante as suas recomendações aos operadores das redes de transporte, a Agências deveria 
poder controlar e rever as iniciativas regionais destes operadores em matéria de cooperação 
regional, a fim de assegurar a coordenação e a coerência nas diferentes regiões.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 2-H – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros e as entidades 
reguladoras cooperarão entre si com o 
objectivo de integrar os seus mercados 
nacionais a nível regional. Em particular, 
os Estados-Membros assegurarão a 
cooperação dos operadores das redes de 
transporte a nível regional no intuito de 
criar um mercado competitivo à escala da 
UE.

Or. en

Justificação

A Rede Europeia dos Operadores das Redes de Transporte de Gás por si só não logrará criar 
uma interface única para as funções comerciais em nome de vários operadores das redes de 
transporte a nível regional. Por esta razão, é necessária a participação dos 
Estados-Membros, a fim de encorajar ou criar incentivos adequados para a integração 
regional do mercado.
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Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 2-H – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Tendo em conta a sua obrigação de 
lograr a cooperação regional, como 
previsto no artigo 5.º-B da Directiva 
2003/55/CE, os Estados-Membros
encorajarão os operadores das redes de 
transporte a, em conformidade com os 
artigos 8.º e 10.º da referida Directiva, 
criarem uma interface para cobrir os 
territórios nacionais de vários 
Estados-Membros, como previsto no n.º 3 
do presente artigo.

Or. en

Justificação

A Rede Europeia dos Operadores das Redes de Transporte de Gás por si só não logrará criar 
uma interface única para as funções comerciais em nome de vários operadores das redes de 
transporte a nível regional. Por esta razão, é necessária a participação dos 
Estados-Membros, a fim de encorajar ou criar incentivos adequados para a integração 
regional do mercado.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 2-H – n.º 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-C. Ao promoverem dispositivos 
operacionais a nível regional, os 
operadores das redes de transporte:
a) harmonizarão, num prazo de dois anos 
após a definição das zonas geográficas 
pertinentes por parte da Comissão, em 
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conformidade com o n.º 3, as suas ofertas 
comerciais e condições de venda mediante 
um alinhamento das capacidades 
comerciais dos operadores das redes de 
transporte adjacentes, e adoptarão uma 
coordenação comum do processo de 
consulta levado a cabo por operadores das 
redes de transporte adjacentes para novos 
investimentos nos pontos de interligação 
dentro da mesma zona regional;
b) estabelecerão, num prazo de três anos 
após a definição das zonas geográficas 
pertinentes por parte da Comissão, 
"ofertas conjuntas" comuns para os 
expedidores nos pontos de interligação 
entre os operadores das redes de 
transporte adjacentes dentro da mesma 
zona regional;
c) estabelecerão, num prazo de cinco anos 
após a definição das zonas geográficas 
pertinentes por parte da Comissão, 
"ofertas conjuntas" para todos os pontos 
de interligação na zona regional em 
questão e criarão plataformas regionais 
(isto é, interfaces únicas para os 
utilizadores) que proporcionarão aos 
expedidores informação centralizada 
sobre as capacidades de interligação em 
toda a zona regional e facilitarão a 
reserva de capacidades através de ligações 
directas com os serviços comerciais dos 
operadores das redes de transporte 
envolvidos.

Or. en

Justificação

A realização da cooperação regional é um processo longo e complexo que implica que o 
presente regulamento dê os passos necessários e defina medidas concretas a que os 
operadores das redes de transporte devem dar gradualmente execução a nível regional para 
garantir a convergência técnica entre si. O objectivo a longo prazo é o de criar uma interface 
única para os utilizadores em cada região, definida pela Comissão em conformidade com a 
alteração ao ponto 3 do artigo 1.º (n.º 3, primeiro parágrafo, do artigo 2.º-H do Regulamento 
(CE) n.º 1775/2005).
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Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 2-H – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A zona geográfica coberta por cada 
estrutura de cooperação regional pode ser 
definida pela Comissão. Essa medida, que 
tem por objectivo alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento, 
complementando-o, deve ser adoptada em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 2 do artigo 14.º.

A zona geográfica coberta por cada 
estrutura de cooperação regional pode ser 
definida pela Comissão. A Comissão pode 
prestar particular atenção às "ilhas 
energéticas" existentes no território da 
UE ou às zonas geograficamente 
limitadas onde não é necessário 
desenvolver ligações com a rede de 
transporte de gás. Essa medida, que tem 
por objectivo alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento, 
complementando-o, deve ser adoptada em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 2 do artigo 14.º.

Or. en

Justificação

O estabelecimento de uma cooperação regional tem também por objectivo ligar as "ilhas 
energéticas" existentes na UE.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 2-H – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Agência cooperará com as 
entidades reguladoras nacionais e com os 
operadores das redes de transporte para 
assegurar a convergência dos quadros 
reguladores entre as regiões, com o 
objectivo de realizar um mercado 
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competitivo à escala da UE. Quando a 
Agência considerar que são necessárias 
normas vinculativas para esta 
cooperação, formulará recomendações 
adequadas.

Or. en

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 5-A – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O operador da rede de transporte 
oferecerá no mercado primário a 
capacidade não utilizada das instalações de 
GNL e de armazenamento; no caso das 
instalações de armazenamento, aplicar-se-á 
o regime de pelo menos um dia de 
antecedência e possibilidade de 
interrupção; 

a) O operador da rede de transporte 
oferecerá no mercado primário a 
capacidade não utilizada das instalações de 
GNL e de armazenamento; no caso das 
instalações de armazenamento, aplicar-se-á 
o regime de pelo menos um dia de 
antecedência e possibilidade de interrupção
e respeitar-se-ão os requisitos nacionais 
em matéria de segurança do 
fornecimento, bem como os estabelecidos 
na Directiva 2003/55/CE e na Directiva 
2004/67/CE do Conselho relativa a 
medidas destinadas a garantir a 
segurança do aprovisionamento em gás 
natural*;
_________

* JO L 127 de 29.4.2004, p. 92.

Or. en
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Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 9
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 6 – n.º 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

“7. Os operadores das redes de transporte 
divulgarão ex-ante e ex-post as 
informações relativas à oferta e à procura, 
com base em nomeações, previsões e 
fluxos realizados de e para a rede. O grau 
de pormenor das informações divulgadas 
deve ser função das informações de que o 
operador da rede de transporte dispõe.

“7. Os operadores das redes de transporte 
divulgarão ex-ante e ex-post as 
informações relativas à oferta e à procura, 
com base em nomeações, previsões e 
fluxos realizados de e para a rede. O grau 
de pormenor das informações divulgadas 
deve ser função das informações de que o 
operador da rede de transporte dispõe. Não 
será necessário divulgar, no âmbito destas 
informações, dados comerciais sensíveis 
relativos a contratos individuais.

Or. en

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 10
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 6-A – n.º3

Texto da Comissão Alteração

3. Os operadores das redes de GNL e de 
armazenamento devem revelar a 
informação requerida pelo presente 
regulamento de forma compreensível, 
clara, quantificável, facilmente acessível e 
não-discriminatória.

3. Os operadores das redes de GNL e de 
armazenamento devem revelar a 
informação requerida pelo presente 
regulamento de forma compreensível, 
clara, quantificável, facilmente acessível e 
não-discriminatória. Não será necessário 
divulgar dados comerciais sensíveis 
relativos a contratos individuais.

Or. en
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Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 14
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 9 – n.º1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Antes de elaborar as orientações e 
sem prejuízo do procedimento previsto no 
n.º 2, a Comissão, em estreita cooperação 
com a Agência, elaborará anualmente e 
numa fase precoce uma lista das 
prioridades e medidas propostas que 
tenham importância fundamental para o 
desenvolvimento do mercado do gás à 
escala da UE.

Or. en

Justificação

Dado o amplo leque de questões relativamente às quais se prevê a adopção de orientações, 
este procedimento (do art. 1.º-A (novo) ao art. 1.º-E (novo)) será seguido antes do 
procedimento de comitologia, que se rege pelas suas próprias normas com base no Acordo 
Interinstitucional.

Este mecanismo tem por objectivo:

(i) Desenvolver uma abordagem prospectiva de medidas a adoptar com base no 
procedimento de comitologia, bem como a sua avaliação regular;

(ii) Reconhecer o papel da Agência no que se refere à elaboração de medidas e à consulta 
sobre as medidas propostas;

(iii) Assegurar uma consulta prévia e transparente das partes interessadas que possuem 
conhecimentos técnicos.
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Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 14
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 9 – n.º1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Com base na lista de prioridades, a 
Comissão mandatará a Agência para, 
num prazo não superior a seis meses, 
elaborar um projecto de orientações que 
estabeleçam princípios básicos, claros e 
objectivos para a harmonização das 
regras que permitam desenvolver um 
mercado do gás competitivo e integrado.

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração ao ponto 14 do artigo 1.º ( n.º 1-A do artigo 9.º do Regulamento 
(CE) n.º 1775/2005).

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 14
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 9 – n.º1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-C. Ao elaborar estas orientações, a 
Agência consultará amplamente, com 
abertura e transparência, durante um 
período não inferior a dois meses, todas 
as partes interessadas e, em particular, as 
organizações que representam os 
utilizadores da rede.

Or. en
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Justificação

Ver justificação da alteração ao ponto 14 do artigo 1.º ( n.º 1-A do artigo 9.º do Regulamento 
(CE) n.º 1775/2005).

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 14
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 9 – n.º1-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-D. A Agência finalizará os projectos de 
orientações com base nas consultas 
efectuadas num prazo não superior a dois 
meses a contar do fim do período de 
consulta. A Comissão tornará públicas 
todas as observações recebidas, salvo se o 
autor destas observações der indicações 
em contrário, e explicará como foram 
tidas em consideração nos projectos finais 
de orientações, ou justificará a sua 
rejeição.

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração ao ponto 14 do artigo 1.º ( n.º 1-A do artigo 9.º do Regulamento 
(CE) n.º 1775/2005).

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 14
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 9 – n.º1-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-E. A Comissão, após receber a proposta 
de projectos de orientações, avaliará se 
estes fixam princípios básicos, claros e 
objectivos para a harmonização das 
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regras que permitirão o desenvolvimento 
de um mercado competitivo e integrado, 
bem como a equidade do processo de 
consulta. Se a Comissão concluir que os 
projectos finais de orientações 
apresentados pela Agência constituem 
uma base adequada, submetê-los-á ao 
comité referido no n.º 1 do artigo 14.º 
tendo em vista a sua adopção final, em 
conformidade com o procedimento 
previsto no n.º 2 do artigo 14.º.

Or. en

Justificação
Ver justificação da alteração ao ponto 14 do artigo 1.º ( n.º 1-A do artigo 9.º do Regulamento 
(CE) n.º 1775/2005).

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 14
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 9 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode alterar as orientações 
referidas no primeiro parágrafo e adoptar 
orientações sobre as questões mencionadas 
no n.º 1. As medidas que têm por objectivo 
alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento, complementando-o, 
serão adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo, referido no n.º 2 do artigo 14.º.”

A Comissão pode alterar as orientações 
referidas no primeiro parágrafo e adoptar 
orientações sobre as questões mencionadas 
no n.º 1, em conformidade com o 
procedimento previsto nos n.ºs 1-A a 1-E.
As medidas que têm por objectivo alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, complementando-o, serão 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo, referido no n.º 2 do artigo 14.º.”

Or. en
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Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 14
Regulamento (CE) n.º 1775/2005
Artigo 9 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão, em cooperação com a 
Agência, avaliará regularmente a 
pertinência das orientações. Sempre que 
considere necessário, a Agência 
consultará a Rede Europeia dos 
Operadores das Redes de Transporte de 
Gás, bem como os participantes no 
mercado interessados, os consumidores e 
os utilizadores finais, a fim de assegurar
que as orientações garantam o nível 
mínimo de harmonização nas zonas que 
cobrem.

Or. en

Justificação

É necessário prever uma avaliação regular da pertinência das orientações (para além do 
controlo da sua aplicação por parte dos Estados-Membros, como previsto no artigo 24.º-A da 
proposta de directiva). Poderá ser necessária outra série de reflexões por parte da Agência e 
da Rede Europeia dos Operadores das Redes de Transporte de Gás, incluindo a consulta 
formal das partes interessadas.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o 
Regulamento (CE) n.º 1175/2005 relativo às condições de acesso às redes de transporte 
de gás natural

Avaliação geral

- A proposta tem por objectivo introduzir ferramentas europeias para melhorar a cooperação e 
reforçar o funcionamento do mercado interno através da coordenação dos operadores das 
redes de transporte e a harmonização das normas aplicadas aos operadores das redes de 
armazenamento. A proposta tem também em vista um aumento da transparência, assim como 
as perspectivas a longo prazo, de forma a garantir o fornecimento de gás e a planificação do 
investimento e prevenir graves rupturas no aprovisionamento. O relator entende que, 
genericamente, pode, no plano dos princípios, subscrever todos esses objectivos.

- Ao examinar o conjunto de propostas relativas ao mercado do gás no terceiro pacote 
energético, o relator está convicto de que é necessário ter em mente a protecção dos 
consumidores e adoptar medidas transparentes e socialmente adequadas. Contudo, o 
regulamento incide sobre medidas técnicas, destinadas a criar um quadro regulamentar 
técnico para o acesso às redes. A Directiva deveria ser devidamente utilizada como o 
instrumento legislativo correcto para responder às preocupações dos consumidores a nível da 
UE (artigo 3.º sobre as obrigações de serviço público). Em alternativa, é possível proteger os 
consumidores através de medidas específicas nacionais, que devem ser compatíveis com a 
legislação comunitária em matéria de concorrência.

- A Comissão manifesta-se igualmente apreensiva com o nível de concentração em 
actividades grossistas e retalhistas, mas não aborda a situação do mercado, isto é, a integração 
do mercado retalhista no mercado grossista do gás, nem a produção de electricidade, que 
poderá consolidar a posição das empresas dominantes. As empresas grossistas e retalhistas 
integradas, e que operaram tanto nos mercados da electricidade como do gás, estão a dominar 
cada vez mais os mercados em toda a Europa. É necessário melhorar consideravelmente o 
acesso das PME às redes.

- Por último, uma das principais preocupações é o facto de não se ter devidamente em conta 
as diferentes fases de aplicação do actual segundo pacote energético nos Estados-Membros. 
As condições para garantir a execução do terceiro pacote constituem um grande desafio, uma 
vez que a segunda ronda de liberalização ainda não foi plenamente aplicada. A adopção de 
medidas adicionais poderá, por conseguinte, ser fonte de incerteza jurídica. Há, pois, que 
encontrar mecanismos susceptíveis de garantir a aplicação, para além dos procedimentos 
jurídicos de infracção.

I. Cooperação entre os operadores das redes de transportes: a criação de Rede Europeia 
de Operadores de Redes de Transporte de Gás (ENTSOG), enquanto estrutura responsável por 
trabalhos obrigatórios, constitui um importante passo em frente.

(i) Equilíbrio de poderes entre a ENTSOG, as entidades reguladoras nacionais e a Agência:
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o relator considera que a definição do domínio de cooperação da ENTSOG é demasiado 
ampla (adopção de códigos técnicos e de mercado harmonizados abrangendo as normas de 
segurança, sem descurar as regras do comércio, a coordenação de operações em rede, a 
adopção de um plano decenal de investimento e a publicação de planos de desenvolvimento 
da rede).

O relator crê que a acção da ENTSOG - enquanto forma de co-regulação paralela à actividade 
da Comissão - deve limitar-se a questões técnicas relacionadas com o acesso de parceiros à 
rede, a segurança e a fiabilidade, as regras de interoperabilidade e os procedimentos 
operacionais. O relator sugere que os códigos e as normas a elaborar pela ENTSOG tenham 
um âmbito mais restrito, ou seja, limitado ao funcionamento das redes de transporte.

Neste contexto, o relator entende que, constituindo a criação da Agência um passo em frente 
fundamental para um mercado integrado, os seus poderes poderiam ser reforçados, a fim de
aprovar o programa de trabalho elaborado pela ENTSOG, controlar e examinar as iniciativas 
dos operadores das redes de transporte relativas à cooperação regional e coordenar a 
elaboração do plano decenal de investimento. O relator sugere que a Agência aceite os 
códigos elaborados pela ENTSOG.

(ii) Envolvimento de outros operadores e intervenientes no mercado do gás: devem prever-se 
disposições adicionais susceptíveis de garantir o mecanismo de consulta prévia das partes 
interessadas, contando com a participação da organização EASEE-gás, entre outros. Deve-se 
consultar todas as partes interessadas, incluindo os produtores, os operadores das redes, os 
fornecedores e os consumidores.

Ao formular propostas e recomendações, a Agência deve igualmente assumir a 
responsabilidade de consultar todas as partes interessadas.

II. Integração do mercado através de iniciativas regionais: o novo quadro regulamentar 
promove as iniciativas regionais entre os operadores das redes de transporte e as entidades 
reguladoras, a fim de garantir uma gestão optimizada da rede e o planeamento e 
disponibilização de investimento adequado.

(i) Um passo necessário para um mercado interno integrado: o relator entende que a 
dimensão da cooperação regional não se encontra claramente definida na proposta, não 
obstante constituir um passo importante para o mercado interno integrado. É essencial ligar 
"ilhas energéticas", como os Estados Bálticos, ou a Península Ibérica.

O relator sugere, por conseguinte, que o Regulamento relativo ao gás imponha aos operadores 
das redes de transporte um calendário preciso com os objectivos concretos que devem ser 
realizados a nível regional, tendo em vista a criação de interfaces únicas para os utilizadores. 
O relator está igualmente preocupado com o papel da Agência em relação às iniciativas dos 
operadores das redes de transporte relativas à cooperação regional, e considera conveniente 
conferir à Agência competências para assegurar a necessária convergência dos quadros 
técnicos e regulamentares entre as regiões, bem como a supervisão do plano regional de 
investimento.

(ii) Como poderá o Regulamento tornar as "iniciativas regionais" operacionais de um ponto 
de vista prático? As propostas da Comissão poderão ser reforçadas através da criação de 
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interfaces únicas para os utilizadores (balcão único), que garantam as funções comerciais em 
nome de vários operadores das redes de transporte a nível regional. Os domínios em que os 
operadores das redes de transporte são obrigados a cooperar deviam ser mais claramente 
identificados. Os operadores das redes de transporte poderiam ponderar na criação de 
entidades regionais com responsabilidades definidas.

III. Segurança do fornecimento: para o relator, é imperioso examinar as disposições do 
Regulamento sob o ponto de vista da segurança do fornecimento.

- Planeamento do investimento: de acordo com o projecto de Regulamento, o plano decenal 
de desenvolvimento da rede (voluntário), deverá ser elaborado a nível da UE, pela ENTSOG.

(i) Necessidade de reforçar o plano de desenvolvimento do investimento: o planeamento do 
investimento deve guiar-se pelos pontos de vista e pelas necessidades dos utilizadores do 
mercado, tanto a nível nacional, quando os operadores das redes de transporte planificam os
seus investimentos independentes, como a nível europeu. O relator considera que estes planos 
deveriam ser aprovados pelas entidades reguladoras nacionais - e não apenas submetidos para 
parecer à Agência - e rigorosamente monitorizados para que se tornem de facto eficazes; a 
coordenação entre os planos nacionais, regionais e europeus deve ser clarificada.

(ii) Os planos de investimento devem ser desenvolvidos de forma similar por todos os 
operadores das redes de transporte independentemente das estruturas de mercado adoptadas 
definitivamente na Directiva (separação da propriedade, ISO e outras soluções).

O plano de investimento deveria ser supervisionado pela Agência e pelas entidades 
reguladoras nacionais, de modo a assegurar que os investimentos necessários se realizem 
dentro dos prazos previstos. No entanto, nesta fase, o relator considera que o seu relatório 
deve evoluir paralelamente aos trabalhos parlamentares sobre as disposições pertinentes da 
proposta de directiva relativa ao mercado do gás natural. Entende que é demasiado cedo para 
introduzir um mecanismo específico relativo à aplicação dos investimentos, uma ligação entre 
os planos nacionais e os planos europeus e mecanismos de aprovação por parte das entidades 
reguladoras nacionais. De momento, o relator propõe medidas adicionais para que pelo menos 
a Agência participe na elaboração dos planos decenais europeus de investimento.

- Acesso aos serviços de armazenamento: o quadro regulamentar para os operadores dos 
sistemas de armazenamento deve ser harmonizado de acordo com boas práticas e orientações 
já estabelecidas pelo ERGEG. As disposições do actual Regulamento relativamente aos 
operadores das redes de transporte devem ser extensíveis aos operadores dos serviços de 
armazenamento e aos terminais GNL, de forma a criar uma abordagem comum no tocante ao 
acesso de terceiros.

(i) O relator considera que as regras relativas ao acesso aos serviços de armazenamento não 
devem pôr em risco a segurança do fornecimento a longo prazo. Uma cláusula que introduz 
algumas salvaguardas foi aditada ao disposto no artigo 5.º-A em relação à Directiva 
2004/67/CE relativa à segurança do aprovisionamento em gás natural.

(ii) Regras sobre a gestão dos congestionamentos aplicadas pelos operadores das redes de 
transporte, operadores das instalações de armazenamento e GNL (com base na capacidade de 
interrupção e num acesso quotidiano) devem ser rigorosamente definidas e ter, pelo menos, 
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em conta a existência de contratos de longo prazo e mecanismos de flexibilidade.

IV. Requisitos de transparência: a proposta de regulamento torna extensível os requisitos de 
transparência já vigentes para os operadores das redes de transportes às reservas de gás 
comercial, previsões de procura e disponibilidade de capacidades, custos para equilibrar a 
rede e capacidade comercial. Também se aplicam novas disposições aos operadores das redes 
de transporte no que se refere à informação sobre a oferta e a procura ex-ante e ex-post, para 
além de medidas para equilibrar o sistema.

Embora tais disposições sejam um marco importante na via de um reforço da transparência 
operacional, em benefício de todos os intervenientes no mercado, e, embora o direito de 
acesso seja legítimo, o relator considera que, desde que seja garantida a confidencialidade 
comercial, a publicação dessa informação reforçará em geral o mercado. Recorda-se, contudo, 
que certas transacções de gás são bastante delicadas sob o ponto de vista comercial. Foram 
introduzidas algumas salvaguardas quando se considerou necessário.

V. Aspectos institucionais: o regulamento não é suficientemente claro no que se refere ao 
procedimento de comitologia e às prerrogativas da ENTSOG:

(i) por um lado, se a ENTSOG tem por função a elaboração de códigos, a Comissão pode 
intervir, em circunstâncias precisas, através do procedimento de comitologia, quando se 
considerar que os códigos técnicos ou de mercado adoptados pela ENTSOG não garantem a 
não-discriminação, uma concorrência efectiva e o funcionamento eficaz do serviço;

(ii) por outro lado, a Comissão pode, em quaisquer circunstâncias, tomar a iniciativa com base 
no artigo 9.º e adoptar "orientações" no mesmo domínio, para especificar pormenores 
relativos aos serviços de acesso de terceiros, mecanismos de atribuição de capacidade,
procedimentos de gestão dos congestionamentos, etc.

Tendo em conta o vasto leque de temas em que se prevê a adopção de orientações, o relator 
propõe que um procedimento ex-ante claro e sólido enquadre e prepare o procedimento de 
comitologia, em cooperação com a Agência e consultando as partes interessadas. A Comissão 
deveria definir e estabelecer, segundo uma ordem de prioridades, uma lista de temas em 
colaboração com a Agência proposta (ACER) e as orientações deveriam ser sujeitas a 
consulta pública ou, se necessário, a avaliações regulares por parte da Comissão e da ACER.



PR\707198PT.doc 35/36 PE402.501v01-00

PT

ANEXO: CONTEXTO GERAL DO SECTOR DO GÁS NA UE

(i) The place of gas in the European energy mix is crucial:

- from 23% of the European energy mix today, gas will amount to 28% in 2030;
- gas accounts for one-fifth of all electricity generated, 
-  no alternative to gas demand growth: gas demand has increased by 35% in 10 years;

(ii) The specific issue for gas is to ensure security of supply:

- domestic production is declining and gas is mainly purchased from a few and powerful 
leading extra EU producers under long-term contracts: gas is mostly imported from third 
countries (62% in 2006),
- Europe’s dependency on imports will increase to more than 80% in 2030; 

(iii) Energy security should be achieved in the context of a competitive market based on 
transparent rules taking into account the basic interests of the consumers;

(iv) a significant need of investments:

according to IEA Europe should invest 400 billion $ for the period 2005 – 2030 so as to 
ensure security of supply, from which around 160 billion $ in the transmission and 
distribution networks, 20 billion $ in LNG facilities and 220 billion $ in upstream operations.

(iii) Technical problems to overcome in the gas sector:

- lack of harmonisation of technical standards and of national regulator prerogatives; 
- lack of prospective vision at the EU level to forecast investment needs: exploration and 
production of new gas fields, pipeline networks, tankers and LNG terminals as well as 
underground storage facilities;
- insufficient coordination, especially on cross-border issues.
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EU-27 Total Primary Energy Supply (2004): about 1 800 Mtoe
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