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PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

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

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

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

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

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

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

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

Alterações a textos legais

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

sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a 
Directiva 2003/54/CE que estabelece regras comuns para o mercado interno da 
electricidade
(COM(2007)0528 – C6-0316/2007 – 2007/0195(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)0528),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 251.º, o n.º 2 do artigo 47º e os artigos 55.º e 95.º do 
Tratado CE, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão 
(C6-0316/2007),

– 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 e da Comissão do 
Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores (A6-0000/2008),

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

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

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

Alteração 1

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A União Europeia fixou uma meta
de 20% de energias renováveis até 2020. 
Devem ser tomadas todas as medidas para 
garantir que este objectivo seja atingido
dando prioridade, sempre que possível, à 
electricidade produzida a partir destas
fontes de energia.
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Or. en

Justificação

As energias renováveis devem ter um acesso prioritário à rede, a fim de que os Estados-
Membros possam atingir as respectivas metas em matéria de energias renováveis.

Alteração 2

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Em muitos Estados-Membros, os 
mercados são dominados pelos grandes 
operadores. As entidades reguladoras 
devem estar habilitadas a identificar a
dominância do mercado por parte de uma 
empresa de electricidade e apresentar um 
plano a médio prazo para limitar a 20% a 
quota de mercado em qualquer mercado 
relevante. O mercado relevante deve ser
definido pela Comissão, que deve ter em 
conta qualquer alteração do âmbito 
geográfico do mercado.

Or. en

Justificação

Esta medida permitirá abrir os mercados dos Estados-Membros, nomeadamente aqueles em 
que existem operadores que ocupam uma posição dominante, e garante um acesso equitativo 
a outros operadores do mercado. Esta disposição permitirá às empresas expandirem-se, pois 
à medida que os mercados se tornam mais integrados, a dimensão geográfica do mercado
aumenta.

Alteração 3

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) O sistema a aplicar deve eliminar 
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quaisquer conflitos de interesses entre os 
produtores e os operadores das redes de 
transporte, e não deve impor às entidades 
reguladoras nacionais um regime 
regulamentar pesado e oneroso cuja 
aplicação seja difícil e dispendiosa.

Or. en

Justificação

O sistema a adoptar deve ser simples e eficaz.

Alteração 4

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) A fim de promover a concorrência 
no mercado interno da electricidade, os 
clientes não domésticos deverão poder 
escolher os seus fornecedores, bem como
celebrar contratos com vários 
fornecedores para cobrir as suas 
necessidades de electricidade. Os 
consumidores devem ser protegidos 
contra as cláusulas de exclusividade dos 
contratos que tenham por efeito excluir 
ofertas concorrentes e/ou 
complementares.

Or. en

Justificação

A directiva deve permitir que os consumidores beneficiem de uma diminuição dos preços da 
energia e, por conseguinte, deve impedir que os fornecedores que ocupam uma posição 
dominante insiram cláusulas de exclusividade nos contratos com os clientes. As cláusulas de 
exclusividade impedem os clientes não domésticos de recorrer a diversos fornecedores, o que 
lhes permitiria reduzir substancialmente as suas facturas de electricidade.
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Alteração 5

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A separação total entre actividades de 
rede e actividades de fornecimento deve 
aplicar-se em toda a Comunidade, para que 
aos operadores das redes ou empresas 
afiliadas do espaço comunitário sejam 
vedadas actividades de fornecimento ou de 
produção em qualquer Estado-Membro. 
Esta disposição deve aplicar-se 
identicamente a empresas pertencentes ou 
não à UE. Para assegurar que as 
actividades de rede e de fornecimento na 
Comunidade se mantêm separadas, as 
entidades reguladoras devem ser 
autorizadas a recusar a certificação a 
operadores de rede de transporte que não 
cumpram as regras de separação. Com 
vista a uma aplicação coerente em toda a 
Comunidade e ao respeito das obrigações 
internacionais da Comunidade, a Comissão
deve ter o direito de rever as decisões sobre 
certificação tomadas pelas entidades 
reguladoras.

(13) A separação total entre actividades de 
rede e actividades de fornecimento deve 
aplicar-se em toda a Comunidade, para que 
aos operadores das redes ou empresas 
afiliadas do espaço comunitário sejam 
vedadas actividades de fornecimento ou de 
produção em qualquer Estado-Membro. 
Esta disposição deve aplicar-se 
identicamente a empresas pertencentes ou 
não à UE. Para assegurar que as 
actividades de rede e de fornecimento na 
Comunidade se mantêm separadas, as 
entidades reguladoras devem ser 
autorizadas a recusar a certificação a 
operadores de rede de transporte que não 
cumpram as regras de separação. Com 
vista a uma aplicação coerente em toda a 
Comunidade e ao respeito das obrigações 
internacionais da Comunidade, a Agência
deve ter o direito de rever as decisões sobre 
certificação tomadas pelas entidades 
reguladoras.

Or. en

Justificação

 A Agência pode ser utilizada como um intermediário competente, a fim de garantir que todos 
os Estados-Membros trabalhem a partir de uma base comum. A Agência será dotada de 
maiores competências técnicas do que a Comissão.

Alteração 6

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) Qualquer harmonização dos 
poderes das entidades reguladoras 
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nacionais deverá incluir incentivos que 
possam ser oferecidos às empresas de 
electricidade e sanções que lhes possam 
ser impostas. A Agência deve dispor das 
competências necessárias para garantir a 
paridade entre todos os Estados-Membros 
no que se refere aos incentivos e sanções 
e fornecer orientações sobre essas 
medidas. 

Or. en

Justificação

A Agência deve garantir uma abordagem comum destas medidas.

Alteração 7

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) Os reguladores da energia e os 
reguladores dos mercados financeiros têm 
de cooperar, para que cada um deles 
possa ter uma panorâmica dos mercados 
em causa, e devem ser autorizados a obter 
informações relevantes das empresas de 
electricidade. Para o efeito, devem ter as 
devidas competências para conduzir 
inquéritos, resolver litígios e impor 
sanções eficazes.

Or. en

Justificação

A insuficiência da aplicação das directivas em vigor continua a ser problemática. A fim de 
garantir a abertura efectiva do mercado interno da electricidade, as entidades reguladoras 
nacionais devem ter a possibilidade de cooperar com outras entidades reguladoras 
competentes, o que lhes permitiria proceder a uma monitorização eficaz do mercado da 
electricidade. Se necessário, devem ser autorizadas a impor sanções eficazes, adequadas e 
dissuasoras às empresas de electricidade que não cumpram as obrigações que lhes incumbem 
por força da presente directiva.
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Alteração 8

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

Texto da Comissão Alteração

(21-A) Os consumidores deverão estar no 
centro da presente directiva. É necessário 
reforçar e garantir os direitos dos 
consumidores, direitos esses que devem 
incluir uma maior transparência e 
representação. A protecção dos 
consumidores deve garantir que todos os 
consumidores beneficiem de um mercado 
competitivo. Os direitos dos consumidores 
devem ser aplicados pelas entidades 
reguladoras nacionais e, para o efeito, 
devem ser criados incentivos e impostas 
sanções às empresas que não cumpram as 
regras em matéria de concorrência e de 
protecção dos consumidores.

Or. en

Alteração 9

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 21-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-B) A pobreza energética é um 
problema crescente na Comunidade. Os 
Estados-Membros devem elaborar planos 
de acção nacionais para lutar contra a 
pobreza energética e garantir preços 
acessíveis aos clientes vulneráveis. É 
necessária uma abordagem integrada e as 
medidas devem incluir tarifas sociais e a 
melhoria da eficiência energética da 
habitação. No mínimo, a presente 
directiva deverá permitir uma 
discriminação positiva, em termos de 
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modelos de formação de preços, a favor 
dos clientes vulneráveis.

Or. en

Alteração 10

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) Atendendo a que o 
desenvolvimento de uma rede 
verdadeiramente europeia constitui o 
objectivo da presente directiva, as 
questões regulamentares relacionadas 
com as interligações transfronteiriças e os 
mercados regionais deverão ser da 
competência da Agência.

Or. en

Justificação

A fim de garantir que as interligações transfronteiriças e os mercados regionais sejam 
desenvolvidos e geridos de uma forma clara, transparente e não discriminatória, a respectiva 
regulação deve incumbir à Agência.

Alteração 11

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 22-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-B) O reforço da cooperação regional 
deverá ser o primeiro passo no sentido do 
desenvolvimento de uma rede europeia de 
electricidade verdadeiramente integrada, 
na qual sejam finalmente incorporadas as 
redes de electricidade isoladas 
actualmente existentes na União.
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Or. en

Justificação

A criação de uma verdadeira rede europeia de electricidade deveria ser o objectivo da 
presente directiva e, nesse sentido, a ligação entre as regiões constitui uma etapa essencial.

Alteração 12

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto -1 (novo)
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

(-1) O artigo 1.º passa a ter a seguinte 
redacção:

“Artigo 1.°
A presente directiva estabelece regras 
comuns para a produção, transporte, 
distribuição e fornecimento de 
electricidade, tendo em vista a criação de 
mercados da energia integrados e 
competitivos na União Europeia. Define 
as normas relativas à organização e ao 
funcionamento do sector da electricidade 
e ao acesso ao mercado, bem como os 
critérios e mecanismos aplicáveis aos 
concursos, à concessão de autorizações e 
à exploração das redes. Enuncia 
igualmente as obrigações de serviço 
universal e os direitos dos consumidores
de electricidade e clarifica as obrigações
de concorrência.”

Or. en

(Mesma redacção que a do artigo 1.° da Directiva 2003/54/CE, ao qual foram aditados novos 
elementos)

Justificação

O âmbito de aplicação deve ser alargado de modo a garantir que os consumidores estejam 
no centro da directiva. Importa igualmente fazer referência às obrigações de concorrência.
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Alteração 13

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea b-A) (nova)
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 2 – n.º 35 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) É aditado o n.º 35, com a seguinte 
redacção:
"35. "Concorrência leal num mercado 
aberto ", diligenciar no sentido de que 
nenhuma empresa detenha mais de 20% 
do mercado relevante;"

Or. en

(Aditamento de um novo ponto 35 no artigo 2.° da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

Esta medida permitirá abrir os mercados dos Estados-Membros, nomeadamente aqueles em 
que existem operadores que ocupam uma posição dominante, que em certos casos configura 
abuso de poder, e garante um acesso equitativo a outros operadores do mercado. Esta 
disposição permitirá às empresas expandirem-se, pois à medida que os mercados se tornam 
mais integrados, a dimensão geográfica do mercado aumenta.

Alteração 14

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea b-B) (nova)
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 2 – n.º 36 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(b-B) É aditado o n.º 36, com a seguinte 
redacção:
“36. "Pobreza energética", o facto de um 
agregado familiar não dispor de recursos 
suficientes para custear o aquecimento da 
habitação a um nível aceitável. Este 
parâmetro baseia-se nos níveis 
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recomendados pela Organização Mundial 
de Saúde de pelo menos 18°C em todas as
áreas da casa que estejam ocupadas (de 
18 a 22°C consoante a função de cada 
área). Compreende igualmente a 
capacidade de comprar outros serviços
energéticos para a habitação a um preço 
razoável. Um agregado familiar encontra-
se numa situação de pobreza energética se 
a percentagem das despesas de energia 
nas despesas totais do agregado familiar 
exceder o dobro da média nacional das 
despesas de energia;”

Or. en

(Aditamento de um novo ponto 36 no artigo 2.° da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

Por ausência de definição, muitos Estados-Membros não recolhem oficialmente dados sobre 
o elevado número de cidadãos que se encontram numa situação de pobreza energética. Ao 
adoptarem uma definição comum, os Estados-Membros tomarão consciência da importância 
do problema e serão levados a tomar medidas para o resolver. Esta definição baseia-se nos 
estudos realizados por um grupo de universitários europeus e garante um cálculo relativo 
que pode ser aplicado em toda a União Europeia. Visa os agregados familiares com baixos 
rendimentos que, proporcionalmente, pagam mais pela energia do que os agregados 
familiares com rendimentos elevados.

Alteração 15

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea b-C) (nova)
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 2 – n.º 37 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(b-C) É aditado o ponto 37, com a 
seguinte redacção:
"37. "Preço acessível", um preço definido 
pelos Estados-Membros a nível nacional 
em consulta com os reguladores 
nacionais, os parceiros sociais e as partes 
interessadas relevantes, tendo em conta a 
definição de pobreza energética contida 
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no ponto 36 do artigo 2.°;"

Or. en

(Aditamento de um novo ponto 37 no artigo 2.° da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

O preço acessível deve ser determinado a nível de cada Estado-Membro por se tratar 
claramente de uma questão de subsidiariedade.

Alteração 16

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-A (novo)
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O n.° 3 do artigo 3.° passa a ter a 
seguinte redacção:
“3. Os Estados-Membros devem 
garantir que todos os clientes domésticos 
e [...] as pequenas empresas, entendidas 
como empresas com menos de 50 
trabalhadores e um volume de negócios 
ou um balanço anual não superior a 10 
milhões de EUR, beneficiem de um 
serviço universal, ou seja, do direito de 
serem abastecidos, a preços acessíveis, 
fácil e claramente comprováveis, 
transparentes e não discriminatórios, de 
electricidade de uma qualidade 
específica no seu território. Estes clientes 
beneficiarão de direito de escolha, 
equidade, representação e vias de recurso. 
A qualidade do serviço será um elemento 
fulcral das responsabilidades das 
empresas de electricidade. Para garantir 
a existência de um serviço universal, os 
Estados-Membros podem designar um 
fornecedor de último recurso. Os 
Estados-Membros devem impor às 
empresas de distribuição a obrigação de 
ligarem os clientes às respectivas redes, 
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de acordo com condições e tarifas 
estabelecidas em conformidade com o 
disposto no n.° 2 do artigo 23.°. A 
presente directiva não contém qualquer 
disposição que impeça os Estados-
Membros de reforçar a posição de 
mercado dos consumidores domésticos, 
pequenos e médios mediante a promoção 
das possibilidades de associação 
voluntária dos representantes desta
classe de consumidores.”

Or. en

(Aditamento de novos elementos no n.° 3 do artigo 3.° da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

A energia é crucial para a vida diária dos consumidores, razão pela qual é essencial garantir 
o acesso à electricidade a um preço acessível. Atendendo às circunstâncias específicas que 
afectam a abertura do mercado da electricidade, os direitos dos consumidores devem ser 
garantidos. O serviço universal é um meio indispensável para garantir a protecção dos 
consumidores. Deverão ser definidas orientações claras para assegurar um verdadeiro 
serviço universal que tenha em consideração as preocupações dos clientes vulneráveis e com 
baixos rendimentos.

Alteração 17

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-B) (novo)
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 3 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

(1-B) O n.° 5 do artigo 3.° passa a ter a 
seguinte redacção:
“5. Os Estados-Membros devem adoptar 
medidas adequadas para proteger os 
clientes finais e devem, em especial, 
garantir a existência de salvaguardas 
adequadas para proteger os clientes 
vulneráveis, nomeadamente a proibição 
do corte de ligação em caso de manifesta 
incapacidade para pagar. Neste contexto,
devem reconhecer a situação de pobreza 
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energética prevista no artigo 2.° e definir 
os clientes vulneráveis. Os Estados-
Membros devem garantir a observância 
dos direitos e obrigações relacionados 
com os clientes vulneráveis e devem, em 
especial, adoptar medidas para proteger 
os clientes finais de zonas afastadas.
Devem garantir níveis elevados de 
protecção dos consumidores, 
especialmente no que respeita à 
transparência das condições contratuais, 
às informações gerais e aos mecanismos 
de resolução de litígios. Devem ainda 
assegurar que os clientes elegíveis 
possam efectivamente mudar de 
fornecedor. Pelo menos no que respeita 
aos clientes domésticos, essas medidas 
devem incluir as fixadas no anexo A.”

Or. en

(Aditamento de novos elementos no n.° 5 do artigo 3.° da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

No âmbito das obrigações de serviço universal e de serviço público, é necessário ter em 
conta os direitos dos clientes vulneráveis. Estas medidas já estão previstas na directiva em 
vigor, mas devem ser reforçadas mediante o reconhecimento da situação de pobreza 
energética e aplicadas na íntegra através de regras harmonizadas.

Alteração 18

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-C (novo)
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 3 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-C) No artigo 3.º, é aditado o n.º 5-A, 
com a seguinte redacção:
"5-A. Os Estados-Membros devem tomar 
medidas adequadas para lutar contra a 
pobreza energética nos planos de acção 
nacionais em matéria de energia, a fim de 
garantir uma redução em termos reais das 
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pessoas em situação de pobreza energética 
e devem comunicar essas medidas à 
Comissão. Os Estados-Membros podem 
adoptar uma abordagem integrada para 
garantir o cumprimento das obrigações de 
serviço universal e de serviço público. 
Essas medidas podem incluir tarifas 
especiais para clientes vulneráveis e 
determinados agregados familiares e 
devem prever sistemas para melhorar a 
eficiência energética. A Comissão deve 
fornecer indicadores para monitorizar o 
impacto dessas medidas na pobreza 
energética. A adopção de tais medidas não 
obsta à abertura dos mercados a que se 
refere o artigo 21.°.”    

Or. en

(Aditamento de um novo n.° 5-A no artigo 3.° da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

A pobreza energética é um problema crescente em todos os Estados-Membros. É necessária 
uma abordagem integrada e o papel desempenhado pelas entidades reguladoras nacionais é 
essencial. A Comissão deve igualmente assumir a responsabilidade de monitorizar os 
progressos realizados pelos Estados-Membros neste domínio e comunicar as medidas que 
foram aplicadas com êxito pelos Estados-Membros para combater a pobreza energética.

Alteração 19

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-D (novo)
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 3 – n.º 6 – parágrafo 1– alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(1-D) No artigo 3.º, a alínea a) do n.° 6 
passa a ter a seguinte redacção:
“a) A contribuição de cada fonte de 
energia para a estrutura global de 
combustíveis do fornecedor no ano 
anterior de um modo compreensível e 
harmonizado nos Estados-Membros a fim 
de permitir uma fácil comparação;”
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Or. en

(Mesma redacção que a da Directiva 2003/54/CE, à qual foi aditada a frase "de um modo 
compreensível e harmonizado nos Estados-Membros a fim de permitir uma fácil 

comparação")

Justificação

É essencial fornecer informações claras e fáceis de compreender, a fim de que os clientes 
possam fazer comparações entre os fornecedores.

Alteração 20

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-E (novo)
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 3 – n.º 6 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(1-E) No artigo 3.º, a alínea b) do n.° 6 
passa a ter a seguinte redacção:

“(b) ...  Informações sobre o impacto 
ambiental, no mínimo em termos de 
emissões de CO2 e de resíduos 
radioactivos resultantes da electricidade 
produzida pela estrutura global das 
diversas fontes de energia utilizadas pelo 
fornecedor no decurso do ano anterior.”

Or. en

(Altera a alínea b) do primeiro parágrafo do n.° 6 do artigo 3.° da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

Nem todos os clientes têm acesso à Internet, razão pela qual estas informações devem ser 
incluídas nas facturas.

Alteração 21

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-F (novo)
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 3 – n.º 6 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

(1-F) No artigo 3.º, o terceiro parágrafo 
do n.° 6 passa a ter a seguinte redacção:
“As entidades reguladoras nacionais
devem tomar as medidas que forem 
necessárias para garantir a credibilidade 
da informação prestada pelos 
fornecedores aos clientes, ao abrigo do 
disposto no presente artigo. As regras 
relativas à apresentação das informações 
devem ser harmonizadas nos 
Estados-Membros e nos mercados 
relevantes. A respectiva aplicação será 
monitorizada pela Agência.”

Or. en

(Aditamento de novos elementos no n.° 6 do artigo 3.° da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

A fim de que os consumidores possam exercer concretamente o seu direito de escolha, devem 
ter acesso aos dados que contribuem simultaneamente para os objectivos sociais e 
ambientais. Para o consumidor, escolher significa poder fazer comparações. A apresentação 
dos dados prestados pelos fornecedores de electricidade deve ser harmonizada. A coerência 
garantirá a transparência e aumentará a possibilidade de o cliente mudar de fornecedor e 
fazer uma escolha informada do seu fornecedor.

Alteração 22

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-G (novo)
Directiva 2003/54/CE 
 Artigo 3 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

(1-G) No artigo 3.º, o n.° 7 passa a ter a 
seguinte redacção:
“7. Os Estados-Membros devem aplicar 
medidas adequadas para a consecução 
dos objectivos de coesão social e 
económica e de protecção do ambiente,
que devem garantir a prevenção da 
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discriminação, em especial contra as 
pessoas com baixos rendimentos, medidas
de eficiência energética/gestão da 
procura e meios de combate às 
alterações climáticas, e de segurança do
fornecimento. Essas medidas podem 
incluir, em especial, a concessão de 
incentivos económicos adequados, 
mediante o recurso, quando apropriado, 
aos instrumentos nacionais e 
comunitários disponíveis, para a 
manutenção e construção das infra-
estruturas de rede necessárias, incluindo 
capacidade de interligação.”

Or. en

(Altera o n.° 7 do artigo 3.° da Directiva 2003/54/CE, ao qual é aditada a frase "que devem 
garantir a prevenção da discriminação, nomeadamente contra as pessoas com baixos 

rendimentos")

Justificação

Actualmente, muitos consumidores são vítimas de discriminação, em especial as pessoas com 
baixos rendimentos ou que vivem em certas zonas geográficas.

Alteração 23

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-H (novo)
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 3 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-H) No artigo 3.º, é aditado o n.º 7-A, 
com a seguinte redacção:
“7-A. A fim de promover a eficiência 
energética e contribuir para a redução da 
pobreza energética, as entidades 
reguladoras nacionais devem obrigar os 
fornecedores de electricidade a propor 
fórmulas tarifárias em que as tarifas 
aumentem em bloco e em que o preço 
aumente quando são atingidos níveis de 
consumo mais elevados. As entidades 
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reguladoras nacionais devem garantir que 
a parte do consumo que está sujeita ao 
preço mais baixo corresponda ao 
consumo típico dos agregados familiares 
com baixos rendimentos.”

Or. en

(Aditamento do novo n.° 7-A no artigo 3.° da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

Este modelo tarifário constituiria uma revolução em relação ao modelo de formação de 
preços em vigor. Numa altura em que tentamos reduzir o consumo de energia, o modelo 
tarifário actual concede aos clientes preços mais vantajosos quanto maior for o consumo de 
energia. O modelo proposto é neutro em termos de custos para as empresas de electricidade 
e incentivaria a eficiência energética. Este modelo será plenamente concretizado quando 
forem introduzidos contadores inteligentes.

Alteração 24

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-I (novo)
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 3 – n.º 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-I) No artigo 3.º, é aditado o n.º 9-A, 
com a seguinte redacção:
“9-A. Caso se comprove que as empresas 
de electricidade debitaram aos clientes os
custos dos certificados do regime de 
comércio de licenças de emissão apesar de 
estes terem sido emitidos gratuitamente, 
os Estados-Membros podem exigir às 
empresas o respectivo reembolso através 
de uma tributação adicional. As receitas 
do imposto devem ser utilizadas para 
promover a eficiência energética no 
Estado-Membro que o cobrou.”

Or. en

(Aditamento do novo n.° 9-A no artigo 3.° da Directiva 2003/54/CE)
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Justificação

Muitas empresas obtiveram lucros aleatórios graças ao regime de comércio de licenças de 
emissão ao debitarem aos consumidores os custos nominais dos certificados de emissão, 
apesar de estes terem sido emitidos gratuitamente.

Alteração 25

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 3 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

“10. A Comissão adoptará orientações para 
a execução do presente artigo. Essas 
orientações, que têm por objectivo alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, complementando-a, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 27.º-B.”

“10. A Comissão adoptará orientações para 
a execução do presente artigo no prazo de 
um ano a contar da entrada em vigor da 
presente directiva. Essas orientações, que 
têm por objectivo alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, 
complementando-a, devem ser adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 27.º-B.”

Or. en

Justificação

Esta medida deve ser vinculativa e adoptada em tempo útil.

Alteração 26

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 5-A

Texto da Comissão Alteração

“Artigo 5.º-A “Artigo 5.º-A
Promoção da cooperação regional Promoção da cooperação regional

Os Estados-Membros cooperarão entre si 
para efeitos da integração dos seus 

Os Estados-Membros e as entidades 
reguladoras nacionais cooperarão entre si 
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mercados nacionais, pelo menos a nível 
regional. Promoverão, nomeadamente, a 
cooperação dos operadores de rede a nível 
regional e fomentarão a coerência dos 
seus quadros jurídicos e regulamentares. A 
zona geográfica coberta por cada estrutura 
de cooperação regional corresponderá à 
definição das zonas geográficas pela 
Comissão, em conformidade com o n.° 3 
do artigo 2.º-H do Regulamento (CE) 
n.º 1228/2003 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 26 de Junho de 2003, relativo 
às condições de acesso à rede para o 
comércio transfronteiriço de electricidade.”

para efeitos da integração dos seus 
mercados nacionais, pelo menos a nível 
regional. Promoverão, nomeadamente, a 
cooperação dos operadores de rede a nível 
regional tendo em vista a realização de um 
mercado europeu competitivo, e 
facilitarão a harmonização dos seus 
quadros jurídicos e regulamentares. A zona 
geográfica coberta por cada estrutura de 
cooperação regional corresponderá à 
definição das regiões pela Comissão, em 
conformidade com o n.° 3 do artigo 2.º-H 
do Regulamento (CE) n.º 1228/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 
de Junho de 2003, relativo às condições de 
acesso à rede para o comércio 
transfronteiriço de electricidade.”

Or. en

Justificação

A cooperação regional poderá reforçar a integração do mercado e criar um mercado 
europeu competitivo. A fim de garantir que a cooperação regional conduza a um mercado 
compatível e verdadeiramente pan-europeu, é igualmente necessária uma cooperação inter-
regional entre os reguladores, os operadores das redes de transporte e a Agência de 
Cooperação dos Reguladores da Energia (ACER). A ACER deveria ser autorizada a formular 
recomendações que visem facilitar a integração do mercado. As medidas a favor dos 
mercados regionais não devem tornar-se exclusivas e o quadro regulamentar desses 
mercados deve ser claro, caso contrário corre-se o risco de se criar um vazio regulamentar.

Alteração 27

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3-A (novo)
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 5-A – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) No artigo 5.°-A, é aditado o seguinte 
parágrafo:
“A Agência deve cooperar com as 
entidades reguladoras nacionais e com os 
operadores das redes de transporte 
separados (em conformidade com o 
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capítulo IV da presente directiva), a fim 
de garantir a convergência dos quadros 
regulamentares entre as regiões, tendo em 
vista a realização de um mercado europeu 
competitivo. Sempre que a Agência
considere que são necessárias regras 
vinculativas para essa cooperação, 
formulará recomendações adequadas. 
Nos mercados regionais, a Agência 
constitui a entidade reguladora 
competente.” 

Or. en

(Aditamento do novo parágrafo 1-A no artigo 5.°-A da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

Ver a justificação da alteração anterior.

Alteração 28

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3-B (novo)
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 6 – n.º 2 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(3-B) No n.° 2 do artigo 6.º, é aditada a 
alínea i-A), com a seguinte redacção:
"i-A) A contribuição dos Estados-
Membros para atingir a meta de 20% de 
energias renováveis até 2020;"

Or. en

(Aditamento da nova alínea i-A) no n.° 2 do artigo 6.° da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

Ao avaliarem as novas capacidades de produção, os Estados-Membros devem ter em conta as 
suas obrigações relativamente à meta de 20% de energias renováveis fixada nas conclusões 
do Conselho de 8 e 9 de Março de 2007. Este objectivo poderá ser alterado no âmbito do 
processo legislativo.
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Alteração 29

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3-B (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 6 – n.º 2 – alínea i-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(3-B) No n.° 2 do artigo 6.º, é aditada a 
alínea i-B), com a seguinte redacção:
"i-B) A necessidade de os produtores 
terem em conta o regime de comércio de 
licenças de emissão."

Or. en

(Aditamento da nova alínea i-B) no n.° 2 do artigo 6.° da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

Ao avaliarem as novas capacidades de produção, os Estados-Membros devem ter em conta o 
impacto do regime comunitário de comércio de licenças de emissão.

Alteração 30

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3-C (novo)
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 7 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

(3-C) No artigo 7.º, o n.° 5 passa a ter a 
seguinte redacção:
“5. Os Estados-Membros devem 
designar uma entidade ou organismo,
público ou privado, independente das 
actividades de produção, transporte,
distribuição e fornecimento de 
electricidade, que poderá ser a entidade 
reguladora nacional referida no n.° 1 do 
artigo 22.°-A, a qual será responsável
pela organização, monitorização e 
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supervisão do processo de concurso 
referido nos n.°s 1 a 4 do presente artigo. 
[...] Essa entidade ou organismo deve
tomar todas as medidas necessárias para
garantir a confidencialidade da 
informação contida nas propostas 
apresentadas a concurso.”

Or. en

(Altera o n.° 5 do artigo 7.° da Directiva 2003/54/CE, ao qual é suprimida a frase "quando o 
operador da rede de transporte for totalmente independente, no plano da propriedade, das 

outras actividades não relacionadas com a rede de transporte, esse operador pode ser 
designado organismo responsável pela organização, monitorização e supervisão do processo 

de concurso")

Justificação

Esta responsabilidade deve incumbir à entidade reguladora nacional e não ao operador da 
rede de transporte.

Alteração 31

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros podem permitir 
derrogações ao disposto nas alíneas b) e 
c) do n.º 1 até [data de transposição mais 
dois anos], sob condição de os operadores 
de redes de transporte não fazerem parte 
de empresas verticalmente integradas.

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta disposição não é pertinente num sistema que preveja a separação plena da propriedade.
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Alteração 32

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A obrigação estabelecida na alínea a) do 
n.º 1 será considerada cumprida no caso de 
diversas empresas proprietárias de redes de 
transporte que criam uma empresa comum 
que aje em diversos Estados-Membros 
como operador dessas redes de transporte. 
Nenhuma outra empresa pode fazer parte 
da empresa comum, a menos que tenha 
sido aprovada nos termos do artigo 10.° 
como operador de rede independente.

5. A obrigação estabelecida na alínea a) do 
n.º 1 será considerada cumprida no caso de 
diversas empresas proprietárias de redes de 
transporte que criam uma empresa comum 
que age em diversos Estados-Membros 
como operador dessas redes de transporte. 
Nenhuma outra empresa pode fazer parte 
da empresa comum, a menos que esteja em 
total conformidade com o disposto no 
presente artigo.

Or. en

Justificação

As empresas que não estejam completamente separadas não devem ser autorizadas a actuar 
como operador da rede de transporte.

Alteração 33

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 8-B – n.º 13

Texto da Comissão Alteração

13. A Comissão adoptará orientações 
circunstanciadas para o procedimento com 
vista à aplicação dos n.°s 6 a 9. Estas 
medidas, que têm por objectivo alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, complementando-a, serão 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo, referido no n.º 3 do artigo 
27.º-B.”

13. A Comissão adoptará, no prazo de um 
ano a contar da entrada em vigor da 
presente directiva, orientações 
circunstanciadas para o procedimento com 
vista à aplicação dos n.°s 6 a 9. Estas 
medidas, que têm por objectivo alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, complementando-a, serão 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo, referido no n.º 3 do artigo 
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27.º-B.”

Or. en

Justificação

Esta medida deve ser vinculativa e adoptada em tempo útil.

Alteração 34

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 9 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

“a) Assegurar a capacidade da rede, a 
longo prazo, para atender pedidos 
razoáveis de transporte de electricidade, 
explorar, manter e desenvolver, em 
condições economicamente viáveis, redes 
de transporte seguras, fiáveis e eficazes, 
com a devida atenção ao ambiente, e 
promover a eficiência energética e a 
investigação e inovação, nomeadamente no 
que respeita a assegurar a penetração das 
energias renováveis e a divulgação das 
tecnologias com baixa dependência do 
carbono.”

“a) Assegurar a capacidade da rede, a 
longo prazo, para atender pedidos 
razoáveis de transporte de electricidade, 
explorar, manter e desenvolver, em 
condições economicamente viáveis, redes 
de transporte seguras, fiáveis e eficazes, 
com a devida atenção ao ambiente, e 
promover a eficiência energética e a 
investigação e inovação, nomeadamente no 
que respeita a assegurar a penetração das 
energias renováveis e a divulgação das 
tecnologias com baixa dependência do 
carbono. Diligenciar no sentido do 
desenvolvimento de redes inteligentes no 
prazo de dez anos, as quais deverão ser 
criadas de acordo com um calendário 
progressivo em consulta com as entidades 
reguladoras nacionais e a Agência. No 
âmbito do desenvolvimento da rede, o 
operador da rede de transporte é 
responsável pelo planeamento (incluindo 
o procedimento de autorização), pela 
construção e pela entrada em 
funcionamento da nova infra-estrutura.”

Or. en
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Justificação

O desenvolvimento de redes inteligentes contribuirá para um comportamento respeitador do 
ambiente e para o aumento da influência positiva que os consumidores exercem sobre o 
mercado. É necessário traçar linhas de demarcação claras para que todos conheçam as 
responsabilidades que lhes incumbem.

Alteração 35

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6-A (novo)
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 9 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) No artigo 9.°, a alínea d) passa a ter 
a seguinte redacção: 
“d) Fornecer ao operador de qualquer 
outra rede com a qual a sua esteja 
interligada informações suficientes para 
garantir um funcionamento seguro e 
eficiente ....”

Or. en

Mesma redacção que a da alínea c) do artigo 9.° da Directiva 2003/54/CE, à qual foi 
suprimida a frase "um desenvolvimento coordenado e a interoperabilidade da rede 

interligada"

Justificação

Devemos estabelecer normas comuns para podermos trabalhar no sentido de um sistema 
europeu comum.

Alteração 36

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6-B (novo)
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 9 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(6-B) No artigo 9.°, é aditada a alínea 
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f-A), com a seguinte redacção: 
"f-A) Cobrar as receitas associadas ao 
congestionamento e os pagamentos 
efectuados a título do mecanismo de 
compensação entre operadores de redes 
de transporte em conformidade com o 
disposto no artigo 3.° do Regulamento 
(CE) n.° 1228/2003, conceder e gerir o 
acesso de terceiros e fundamentar a 
recusa desse acesso, cuja monitorização 
incumbe às entidades reguladoras 
nacionais; no desempenho das suas 
funções ao abrigo do presente artigo, o 
operador da rede de transporte deve 
considerar sobretudo os interesses da 
região em que opera.”

Or. en

(Aditamento da nova alínea f-A) no artigo 9.° da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

Esta disposição descreve algumas das actividades que devem ser exercidas pelos operadores 
das redes de transporte, mas devemos também garantir que as razões da recusa do acesso 
sejam alvo de um procedimento transparente.

Alteração 37

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

“Artigo 10.º Suprimido

Operadores de rede independentes

1. Se, à data de entrada em vigor da 
presente directiva, a rede de transporte 
pertencer a uma empresa verticalmente 
integrada, os Estados-Membros poderão 
permitir derrogações ao disposto no n.º 1 
do artigo 8.º, sob condição de ser 
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designado pelo Estado-Membro um 
operador de rede independente, mediante 
proposta do proprietário da rede, e de tal 
designação ser sujeita a aprovação pela 
Comissão. A empresa verticalmente 
integrada proprietária de uma rede de 
transporte não será, em caso algum, 
impedida de tomar medidas com vista a 
cumprir o disposto no n.º 1 do artigo 8.º.

2. O Estado-Membro só poderá aprovar e 
designar um operador de rede 
independente se:

a) O candidato a operador tiver 
demonstrado que cumpre os requisitos do 
n.º 1, alíneas b) a d), do artigo 8.º;

b) O candidato a operador tiver 
demonstrado que dispõe dos meios 
financeiros e dos recursos técnicos e 
humanos necessários para desempenhar 
as funções decorrentes do disposto no 
artigo 9.°;

c) O candidato a operador se tiver 
comprometido a cumprir um plano 
decenal de desenvolvimento da rede, 
proposto pela entidade reguladora;

d) O proprietário da rede de transporte 
tiver demonstrado a sua capacidade para 
cumprir as obrigações que lhe incumbem 
por força do disposto no n.º 6. Para o 
efeito, fornecerá todas as disposições 
contratuais projectadas com a empresa 
candidata ou com qualquer outra 
entidade pertinente;

e) O candidato a operador tiver 
demonstrado a sua capacidade para 
cumprir as obrigações que lhe incumbem 
por força do Regulamento (CE) 
n.º 1228/2003 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 26 de Junho de 2003, 
relativo às condições de acesso à rede 
para o comércio transfronteiriço de 
electricidade*, incluindo a cooperação 
entre operadores de redes de transporte 
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aos níveis europeu e regional.

3. As empresas certificadas pela entidade 
reguladora como cumprindo o disposto 
no artigo 8.°-A e no n.º 2 do artigo 10.° 
serão aprovadas e designadas pelos 
Estados-Membros como operadores de 
rede independentes. Aplicar-se-á o 
procedimento de certificação que é 
objecto do artigo 8.º-B.

4. Se tiver tomado uma decisão em 
conformidade com o procedimento que é 
objecto do artigo 8.º-B e constatar que a 
entidade reguladora não cumpriu a sua 
decisão no prazo de dois meses, a 
Comissão, no prazo de seis meses, 
mediante proposta da Agência de 
Cooperação dos Reguladores da Energia 
e após ter ouvido os pareceres do 
proprietário e do operador da rede de 
transporte, designará um operador 
independente, por um período de 5 anos. 
Em qualquer momento, o proprietário da 
rede de transporte pode propor à entidade 
reguladora a designação de um novo 
operador independente, nos termos do 
procedimento referido no n.° 1 do artigo 
10.°.

5. Cada operador independente será 
responsável por conceder e gerir o acesso 
de terceiros, incluindo a cobrança das 
taxas de acesso e das receitas associadas 
ao congestionamento e os pagamentos no 
âmbito do mecanismo de compensação 
entre operadores de redes de transporte, 
nos termos do artigo 3.º do Regulamento 
(CE) n.º 1228/2003, assim como por 
explorar, manter e desenvolver a rede de 
transporte e por assegurar a capacidade 
da rede para, mediante o planeamento do 
investimento, satisfazer uma procura 
razoável, a longo prazo. No 
desenvolvimento da rede, o operador 
independente será responsável pelo 
planeamento (incluindo o procedimento 
de autorização), pela construção e pela 
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adjudicação da nova infra-estrutura. 
Para o efeito, agirá como operador de 
rede de transporte em conformidade com 
o presente capítulo. Os proprietários das 
redes de transporte não podem ser 
responsáveis pela concessão e gestão do 
acesso de terceiros nem pelo 
planeamento do investimento.

6. Após a designação de um operador 
independente, o proprietário da rede de 
transporte deve:

a) Prestar a cooperação e o apoio 
necessários para o operador 
independente cumprir as suas funções, 
incluindo, em especial, toda a 
informação pertinente;

b) Financiar os investimentos decididos 
pelo operador independente e aprovados 
pela entidade reguladora ou aceitar o seu 
financiamento por qualquer parte 
interessada, incluindo o operador 
independente. Os pertinentes regimes de 
financiamento serão sujeitos à aprovação 
da entidade reguladora. Antes dessa 
aprovação, a entidade reguladora deve 
consultar o proprietário dos activos, 
juntamente com outras partes 
interessadas;

c) Prever cobertura de responsabilidade 
em relação aos activos da rede, com 
exclusão da parte de responsabilidade 
referente às funções do operador de rede 
independente;

d) Prestar garantias para viabilizar o 
financiamento de eventuais ampliações 
da rede, com excepção dos investimentos 
em que, nos termos da alínea b), deu o 
seu acordo ao financiamento por 
qualquer parte interessada, incluindo o 
operador independente.

7. Em estreita colaboração com a 
entidade reguladora, a autoridade 
nacional competente para a concorrência 
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terá todos os poderes pertinentes para 
fiscalizar eficazmente o cumprimento, 
por parte do proprietário da rede de 
transporte, das obrigações que lhe 
incumbem por força do n.º 6.

Or. en

Justificação

O modelo do operador de rede independente implica burocracia e um controlo regulamentar 
oneroso e, por conseguinte, não constitui uma alternativa viável à separação completa da 
propriedade. A relatora examinará, paralelamente à separação da propriedade, qualquer 
outro modelo que dê garantias aos concorrentes que entrem no mercado, que garanta a não 
ocorrência de conflitos de interesses e que seja tão eficaz como o modelo da separação da 
propriedade.

Alteração 38

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 10º-A

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.ºA Suprimido

Separação dos proprietários das redes de 
transporte

1. No caso das redes de transporte para as 
quais tenha sido nomeado um operador 
independente, os proprietários que 
fizerem parte de empresas verticalmente 
integradas serão independentes de outras 
actividades não relacionadas com o 
transporte de electricidade, pelo menos 
em termos de forma jurídica, organização 
e tomada de decisões.

2. A fim de assegurar a independência do 
proprietário da rede de transporte a que 
faz referência o n.º 1, aplicar-se-ão os 
seguintes critérios mínimos:
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a) As pessoas responsáveis pela gestão do 
proprietário da rede de transporte não 
podem participar nas estruturas da 
empresa de electricidade integrada 
responsáveis, directa ou indirectamente, 
pela exploração diária da produção, da 
distribuição e do fornecimento de 
electricidade;

b) Devem ser tomadas medidas adequadas 
para garantir que os interesses 
profissionais das pessoas responsáveis 
pela gestão do proprietário da rede de 
transporte sejam tidos em conta de 
maneira a assegurar a sua capacidade de 
agir de forma independente;

c) O proprietário da rede de transporte 
elaborará um programa de conformidade 
que enuncie as medidas adoptadas para 
garantir a exclusão de comportamentos 
discriminatórios e o controlo adequado da 
sua observância. O programa deve definir 
as obrigações específicas dos empregados 
com vista à consecução deste objectivo. A 
pessoa ou organismo responsável pelo 
controlo do programa de conformidade 
apresentará à entidade reguladora um 
relatório anual, que será publicado, com 
as medidas adoptadas.

3. A Comissão pode adoptar directrizes 
tendentes a assegurar o cumprimento 
integral e efectivo do disposto no n.º 2 do 
presente artigo por parte do proprietário 
da rede de transporte. Estas medidas, que 
têm por objectivo alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, 
complementando-a, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo, referido 
no n.º 3 do artigo 27.º-B.”

Or. en
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Justificação

Ver a justificação da alteração anterior.

Alteração 39

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8-A (novo)
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(8-A) No artigo 11.°, o n.° 2 passa a ter a 
seguinte redacção: 
“2. O despacho das instalações de 
produção e a utilização das interligações
deve fazer se com base em critérios que 
devem ser aprovados pelas entidades 
reguladoras nacionais e que devem ser 
objectivos, publicados e aplicados de 
forma não discriminatória, a fim de 
assegurar o bom funcionamento do 
mercado interno da electricidade. Tais 
critérios devem tomar em consideração 
a prioridade económica da electricidade 
proveniente das instalações de produção 
disponíveis ou das transferências através 
de interligações, e os condicionalismos 
técnicos da rede.”

Or. en

(Mesma redacção que a do n.° 2 do artigo 11.° da Directiva 2003/54/CE, no qual foram 
alterados alguns elementos)

Justificação

As entidades reguladoras nacionais independentes podem ser mais objectivas do que os 
governos dos Estados-Membros.
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Alteração 40

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8-B (novo)
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(8-B) No artigo 11.°, o n.° 3 passa a ter a 
seguinte redacção:
"3. A entidade reguladora nacional deve
exigir que, ao despachar instalações de 
produção, o operador da rede dê 
prioridade às instalações que utilizem 
fontes de energia renováveis ou resíduos 
ou um processo de produção combinada 
de calor e electricidade, salvo se os 
requisitos de equilibragem técnica ou a 
segurança e a fiabilidade da rede forem 
postos em causa."

Or. en

(Mesma redacção que a do n.° 3 do artigo 11.° da Directiva 2003/54/CE, no qual foram 
alterados alguns elementos)

Justificação

As fontes de energia renováveis devem ter um acesso prioritário à rede, desde que não 
coloquem problemas de equilibragem técnica. Esta medida permitirá aos Estados-Membros 
atingir os seus objectivos em matéria de energias renováveis.

Alteração 41

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8-C (novo)
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 11 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

(8-C) No artigo 11.°, o n.° 5 passa a ter a 
seguinte redacção:
“5. Os Estados-Membros, através das 
entidades reguladoras nacionais, podem 
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exigir que os operadores da rede de 
transporte satisfaçam normas mínimas 
no que respeita à manutenção e 
desenvolvimento da rede de transporte, 
incluindo a capacidade de interligação.
As entidades reguladoras nacionais
devem ter um mandato mais amplo que 
permita garantir que o consumidor 
europeu é tido em conta no seu trabalho.”

Or. en

(Mesma redacção que a do n.° 5 do artigo 11.° da Directiva 2003/54/CE, no qual foram 
alterados alguns elementos)

Justificação

Aquando da tomada de decisões em matéria de manutenção, a protecção dos consumidores 
deve constituir uma prioridade a fim de garantir que o consumidor final não seja 
prejudicado. Actualmente, o mandato de uma grande parte das entidades reguladoras não 
lhes permite atender aos interesses do consumidor europeu e, por essa razão, as decisões são 
tomadas unicamente em função do consumidor nacional. É necessário alterar esta situação, 
tendo em vista a criação de um verdadeiro mercado europeu da energia.

Alteração 42

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9-A (novo)
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(9-A) No artigo 14.°, o n.° 1 passa a ter a 
seguinte redacção:
“1. O operador da rede de distribuição é 
responsável por assegurar a capacidade 
da rede, a longo prazo, para atender 
pedidos razoáveis de distribuição de 
electricidade, explorar, manter e 
desenvolver, em condições 
economicamente viáveis, uma rede de 
distribuição segura, fiável e eficaz na área 
em que opera, no devido respeito pelo 
meio ambiente, e pela promoção da 
eficiência energética.”
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Or. en

(Retoma a redacção do n.° 1 do artigo 14.° da Directiva 2003/54/CE, nela alterando alguns 
elementos)

Justificação

A fim de satisfazer os critérios supramencionados, o operador da rede de distribuição deve 
ter responsabilidades idênticas às do operador da rede de transporte.

Alteração 43

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9-B (novo)
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 14 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

(9-B) No artigo 14.°, o n.° 4 passa a ter a 
seguinte redacção:
“4. Os Estados-Membros devem exigir 
que, ao despacharem instalações de 
produção, os operadores das redes dêem 
prioridade às instalações que utilizem 
fontes de energia renováveis ou resíduos 
ou um processo de produção combinada 
de calor e electricidade, salvo se os 
requisitos de equilibragem técnica ou a 
segurança e a fiabilidade da rede forem 
postos em causa.”

Or. en

(Mesma redacção que a do n.° 4 do artigo 14.° da Directiva 2003/54/CE, no qual foram 
alterados alguns elementos)

Justificação

As fontes de energia renováveis devem ter um acesso prioritário à rede, desde que não 
coloquem problemas de equilibragem técnica. Esta medida permitirá aos Estados-Membros 
atingir os seus objectivos em matéria de energias renováveis.
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Alteração 44

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto-C (novo)
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 14 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-C) No artigo 14.°, é aditado o n.° 4-A, 
com a seguinte redacção:
“4-A. Os Estados-Membros devem velar 
pela instalação de contadores e de redes 
inteligentes no prazo de dez anos a contar 
da entrada em vigor da presente directiva, 
incumbindo essa responsabilidade às 
empresas de distribuição de electricidade. 
As entidades reguladoras nacionais 
devem estabelecer um programa que 
assegure o cumprimento desta obrigação 
dentro do prazo fixado.”

Or. en

(Aditamento do novo n.° 4-A no artigo 14.° da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

A União Europeia deveria incentivar os Estados-Membros a instalar contadores e redes 
inteligentes dentro de um prazo fixado. Os consumidores terão maior consciência das 
questões de energia se tiverem conhecimento em tempo real do seu próprio consumo, facto 
que contribui para a eficiência energética.

Alteração 45

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9-D (novo)
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 14 – n.º 4-B

Texto da Comissão Alteração

(9-D) No artigo 14.°, é aditado o n.° 4-B,
com a seguinte redacção:
“4-B. Os Estados-Membros devem 
fomentar a modernização das redes de 
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distribuição, as quais devem ser 
construídas de forma a favorecer a 
produção descentralizada e garantir a 
eficiência energética.”

Or. en

(Aditamento do novo n.° 4-B no artigo 14.° da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

Os Estados-Membros devem promover a produção combinada de calor e electricidade.

Alteração 46

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10 – alínea c)
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

“3. Se o operador da rede de distribuição 
fizer parte de uma empresa verticalmente 
integrada, os Estados-Membros 
assegurarão que as suas actividades sejam 
fiscalizadas, para que ele não possa tirar 
proveito da sua integração vertical para 
falsear a concorrência. Em particular, os 
operadores de redes de distribuição 
verticalmente integrados não devem, nas 
suas comunicações e imagens de marca, 
criar confusão no que respeita à identidade 
distinta do ramo de abastecimento da 
empresa verticalmente integrada.

“3. Se o operador da rede de distribuição 
fizer parte de uma empresa verticalmente 
integrada, as entidades reguladoras 
nacionais assegurarão que as suas 
actividades sejam fiscalizadas, para que ele 
não possa tirar proveito da sua integração 
vertical para falsear a concorrência. Em 
particular, os operadores de redes de 
distribuição verticalmente integrados não 
devem, nas suas comunicações e imagens 
de marca, criar confusão no que respeita à 
identidade distinta do ramo de 
abastecimento da empresa verticalmente 
integrada.

Or. en

Justificação

As entidades reguladoras nacionais devem fiscalizar o cumprimento das disposições em 
matéria de separação aplicáveis aos operadores das redes de distribuição, a fim de garantir 
a independência destes operadores.
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Alteração 47

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10 – alínea c)
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode adoptar orientações 
para assegurar o cumprimento cabal e 
efectivo do n.º 2 por parte do operador da 
rede de distribuição, no que respeita à 
independência total deste, à ausência de 
comportamento discriminatório e à 
proibição de as actividades de 
fornecimento da empresa verticalmente 
integrada tirarem vantagens indevidas da 
sua integração vertical. Estas orientações, 
que têm por objectivo alterar elementos 
não essenciais da presente directiva, 
complementando-a, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo, referido no 
n.º 3 do artigo 27.º-B.”

Suprimido

Or. en

Justificação

A decisão da Comissão não deve ser adoptada de acordo com o procedimento de 
comitologia, mas sim no âmbito do processo de co-decisão.

Alteração 48

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 22-A – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

“3-A. A Comissão deve adoptar normas 
mínimas em matéria de transparência e 
responsabilidade das entidades 
reguladoras nacionais mediante a 
adopção de orientações para assegurar o 
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cumprimento cabal e efectivo do n.ºs 1 e 2 
por parte das entidades reguladoras 
nacionais. Estas orientações, que têm por 
objectivo alterar elementos não essenciais 
da presente directiva, complementando-a, 
serão adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo, referido no n.º 3 do artigo 27.º-
B.”

Or. en

Justificação

A fim de garantir a abertura efectiva do mercado interno da electricidade, as entidades 
reguladoras nacionais devem estar sujeitas a normas mínimas em matéria de transparência e 
responsabilidade que lhes permita fiscalizar de forma eficaz o mercado da electricidade.

Alteração 49

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 22-B – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

d) Garantia, ao mais baixo custo para os 
consumidores, de desenvolvimento de 
redes seguras, fiáveis e eficientes, 
promoção da adequação das redes, 
assegurando simultaneamente a 
eficiência energética e a integração das 
energias renováveis e da produção de 
electricidade distribuída em grande e em 
pequena escala nas redes de transporte e 
distribuição;

Or. en

Justificação

As entidades reguladoras nacionais não devem exercer qualquer influência sobre o leque 
energético dos Estados-Membros, o qual deve relevar da subsidiariedade.
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Alteração 50

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Cooperar com as entidades reguladoras 
desses Estados-Membros em questões 
transfronteiriças;

b) Cooperar com as entidades reguladoras 
desses Estados-Membros e com a Agência 
em questões transfronteiriças;

Or. en

Justificação

A Agência deve participar em todas as actividades transfronteiriças a fim de garantir 
práticas transparentes e leais e níveis de investimento suficientes. Não devemos permitir que 
se crie um vazio na regulamentação das questões relativas aos mercados transfronteiriços e 
regionais.

Alteração 51

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Assegurar a impossibilidade de 
subvenções cruzadas entre as actividades 
de transporte, distribuição e fornecimento;

e) Assegurar a impossibilidade de 
subvenções cruzadas entre as actividades 
de transporte, distribuição e fornecimento, 
e que as tarifas de distribuição e de 
transporte sejam fixadas com bastante 
antecedência em relação aos períodos em 
que são aplicáveis;

Or. en

Justificação

O planeamento eficaz do investimento é primordial para o desenvolvimento do mercado 
interno da electricidade e as entidades reguladoras nacionais devem garantir que as tarifas 
sejam fixadas com bastante antecedência a fim de facilitar esse planeamento.
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Alteração 52

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Analisar os planos de investimento dos 
operadores das redes de transporte e 
apresentar no seu relatório anual uma 
apreciação do plano de investimento destes 
operadores no que respeita à coerência com 
o plano decenal europeu de 
desenvolvimento das redes mencionado no 
n.º 1 do artigo 2.º-C do Regulamento (CE) 
n.º 1228/2003;

f) Analisar os planos de investimento dos 
operadores das redes de transporte e 
apresentar no seu relatório anual uma 
apreciação do plano de investimento destes 
operadores no que respeita à coerência com 
o plano decenal europeu de 
desenvolvimento das redes mencionado no 
n.º 1 do artigo 2.º-C do Regulamento (CE) 
n.º 1228/2003; o plano decenal de 
desenvolvimento das redes deve garantir 
uma mão-de-obra de qualidade e em 
número suficiente para a execução das 
obrigações de serviço público; o não 
cumprimento do plano decenal implica a 
imposição de sanções proporcionadas em 
conformidade com as orientações 
emitidas pela Agência;

Or. en

Justificação

As entidades reguladoras nacionais devem velar para que o plano decenal de 
desenvolvimento das redes inclua disposições sobre a capacidade de a mão-de-obra 
assegurar a execução das obrigações de serviço público previstas na directiva. Devem ser 
impostas sanções eficazes, proporcionadas e dissuasoras às empresas de electricidade que 
não cumpram as obrigações que lhes incumbem por força da presente directiva.

Alteração 53

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea g)
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Texto da Comissão Alteração

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

g) Fiscalizar a segurança e a fiabilidade das 
redes, fixar ou aprovar normas e 
requisitos em matéria de qualidade de 
serviço e de fornecimento e analisar os 
desempenhos em termos de qualidade de 
serviço e de fornecimento e as 
correspondentes regras de segurança e 
fiabilidade;

Or. en

Justificação

A fim de garantir o cumprimento das obrigações de serviço público, as entidades reguladoras
devem ter a possibilidade de fiscalizar a qualidade dos serviços, bem como a segurança e a 
fiabilidade das redes.

Alteração 54

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

“i-A) Fiscalizar a ocorrência de práticas 
contratuais restritivas, incluindo 
disposições de exclusividade, que possam 
impedir ou limitar a possibilidade de os
clientes não domésticos celebrarem 
contratos com mais do que um 
fornecedor; se for caso disso, as entidades 
reguladoras nacionais informam as 
autoridades nacionais responsáveis pela 
concorrência sobre essas práticas;”

Or. en

Justificação

Permitir que os clientes não domésticos escolham os seus fornecedores e não estejam sujeitos 
a cláusulas de exclusividade contribuirá para aumentar a concorrência no mercado interno.
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Alteração 55

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea i-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

“i-B) Reconhecer a liberdade contratual 
no que respeita aos contratos a longo 
prazo e a possibilidade de celebrar 
contratos baseados em activos, desde que 
sejam compatíveis com a legislação 
comunitária em vigor.”

Or. en

Justificação

É necessário desenvolver novas capacidades, em especial pelos novos operadores, e podem 
ser necessários contratos a longo prazo com clientes de base para garantir uma parte do 
financiamento desses investimentos. Além disso, os grandes consumidores de energia 
precisam de ter acesso a contratos de energia previsíveis e a longo prazo para continuarem a 
ser competitivos em relação a outras regiões em que estes contratos são acessíveis.

Alteração 56

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) Monitorizar o tempo que as empresas de 
transporte e distribuição demoram a 
executar as ligações e reparações;

j) Monitorizar o tempo que as empresas de 
transporte e distribuição demoram a 
executar as ligações e reparações e impor 
sanções de acordo com as orientações da 
Agência em caso de atraso injustificado;

Or. en
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Justificação

Devem ser impostas sanções eficazes, adequadas e dissuasoras às empresas de electricidade 
que não cumpram as obrigações que lhes incumbem por força da presente directiva.

Alteração 57

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

k) Sem prejuízo das competências de 
outras autoridades nacionais, assegurar 
padrões elevados de serviço universal e 
público de electricidade, protecção aos 
clientes vulneráveis e eficácia para as 
medidas de protecção dos consumidores 
estabelecidas no anexo A;

k) Sem prejuízo das competências de 
outras autoridades nacionais, assegurar 
padrões elevados de serviço universal e 
público de electricidade, protecção aos 
clientes vulneráveis e eficácia para as 
medidas de protecção dos consumidores 
estabelecidas no anexo A e respectiva 
aplicação;

Or. en

Justificação

A fim de proteger os consumidores de forma eficaz, as disposições do anexo A devem ter 
força executiva, e as entidades reguladoras devem aplicar sanções eficazes, adequadas e 
dissuasoras às empresas de electricidade que não cumpram as obrigações que lhes incumbem 
por força da presente directiva.

Alteração 58

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

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

l) Publicar recomendações e decisões, com 
frequência pelo menos anual, sobre a 
conformação das tarifas de fornecimento 
ao disposto no artigo 3.º, tendo em vista 
suprimir, aquando da entrada em vigor da 
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presente directiva, os preços no 
consumidor final regulados e 
generalizados inferiores ao valor de 
mercado da electricidade vendida; serão 
aplicadas sanções proporcionadas em 
caso de não cumprimento desta 
obrigação;

Or. en

Justificação

Na perspectiva do desenvolvimento e da abertura do mercado interno, as tarifas reguladas 
inferiores ao preço de mercado devem ser suprimidas. Devem ser aplicadas sanções eficazes, 
adequadas e dissuasoras às empresas de electricidade que não cumpram esta obrigação.

Alteração 59

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea l-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

“l-A) Comunicar às autoridades 
nacionais responsáveis pela concorrência
e à Comissão os Estados-Membros em 
que as tarifas reguladas são inferiores ao 
preço de mercado;”

Or. en

Justificação

Na perspectiva do desenvolvimento e da abertura do mercado interno, as tarifas reguladas 
inferiores ao preço de mercado devem ser suprimidas. Devem ser aplicadas sanções eficazes, 
adequadas e dissuasoras às empresas de electricidade que não cumpram esta obrigação.

Alteração 60

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea o-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

“o-A)  Fixar ou aprovar as tarifas de 
acesso à rede e publicar a metodologia 
subjacente ao cálculo das mesmas;”

Or. en

Justificação

As entidades reguladoras nacionais devem ter a possibilidade de fixar ou aprovar as tarifas 
que garantam um acesso equitativo ao mercado da electricidade por parte de todos os 
interessados, e a metodologia subjacente ao cálculo dessas tarifas deve ser transparente e 
publicada em conformidade com o n.° 4 deste artigo.

Alteração 61

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea o-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

“o-B) Impor limites de preços nos
mercados não concorrenciais durante um 
período definido e limitado, a fim de 
proteger os consumidores contra os 
abusos de mercado; os limites de preços 
são fixados num valor suficientemente 
elevado para não desencorajar a entrada 
de novos operadores e a expansão dos 
concorrentes existentes;”

Or. en

Justificação

As entidades reguladoras nacionais devem ter a possibilidade de impor limites de preços em 
caso de excessivo poder de mercado, os quais devem ser suficientemente elevados para não 
desencorajar a entrada de novos operadores e a expansão dos concorrentes existentes, nem 
contrariar o desenvolvimento do mercado interno da electricidade.
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Alteração 62

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea o-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

“o-C) Desenvolver, em colaboração com 
as autoridades responsáveis pelo 
planeamento, orientações sobre um 
procedimento de autorização limitado no 
tempo, a fim de incentivar a entrada de 
novos operadores no comércio e na 
produção de electricidade; estas 
orientações devem ser aprovadas pela 
Agência a fim de garantir um nível 
mínimo de harmonização do planeamento 
nos Estados-Membros;” 

Or. en

Justificação

Grande parte dos novos operadores tem dificuldade em aceder ao mercado da 
comercialização e da produção de electricidade.

Alteração 63

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea o-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

“o-D) Garantir a transparência das 
flutuações dos preços grossistas.”

Or. en

Justificação

A fim de garantir condições equitativas para todos os intervenientes no mercado da 
electricidade, devem ser disponibilizadas informações sobre as variações dos preços 
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grossistas.

Alteração 64

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 22-C – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

b) Levar a efeito, em colaboração com a
autoridade nacional da concorrência, 
investigações sobre o funcionamento dos 
mercados da electricidade e decidir, na 
ausência de violação das regras da 
concorrência, as medidas necessárias e 
proporcionadas para promover uma 
concorrência efectiva e assegurar o 
funcionamento adequado do mercado, 
incluindo centrais eléctricas virtuais; 
assegurar a criação de um mercado 
europeu verdadeiramente concorrencial 
mediante a obrigação de ceder 
progressivamente a capacidade de 
produção ao custo real a fim de que até 
2020 nenhuma empresa possa deter mais 
de 20% do mercado relevante; o mercado 
relevante deve ser definido pela 
Comissão;

Or. en

Justificação

A fim de garantir que nenhum operador ocupe uma posição dominante num determinado 
mercado, as entidades reguladoras devem estar habilitadas a limitar a 20% a quota de 
mercado de uma empresa de electricidade. Esta medida permitirá abrir os mercados dos 
Estados-Membros, nomeadamente aqueles em que existem operadores que ocupam uma 
posição dominante, que em certos casos configura abuso de poder, e garante um acesso 
equitativo a outros operadores do mercado. Esta disposição permitirá às empresas 
expandirem-se, pois à medida que os mercados se tornam mais integrados, a dimensão 
geográfica do mercado aumenta.
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Alteração 65

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 22-C – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Pedir às empresas de electricidade 
informações pertinentes para o 
cumprimento das suas funções;

c) Obter das empresas de electricidade 
informações pertinentes para o 
cumprimento das suas funções, incluindo 
as justificações para a recusa do acesso a 
terceiros, e todas as informações sobre as 
medidas necessárias para reforçar a rede;
cooperar, se for caso disso, com os 
reguladores dos mercados financeiros;

Or. en

Justificação

A fim de garantir que as entidades reguladoras nacionais possam fiscalizar o funcionamento 
do mercado da electricidade, estas devem ter a possibilidade de obter todas as informações 
pertinentes junto das empresas de electricidade.

Alteração 66

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 22-C – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

d) Impor sanções eficazes, adequadas e 
dissuasoras, incluindo a revogação da 
autorização, às empresas de electricidade 
que não cumprirem as obrigações que lhes 
incumbem por força da presente directiva, 
incluindo as estabelecidas no anexo A, ou 
de quaisquer decisões da entidade 
reguladora ou da Agência;

Or. en
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Justificação

Devem ser impostas sanções eficazes, adequadas e dissuasoras às empresas de electricidade 
que não cumpram as obrigações que lhes incumbem por força da presente directiva.

Alteração 67

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 22-C – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Ligação e acesso às redes nacionais, 
incluindo as tarifas de transporte e 
distribuição. Estas tarifas devem permitir 
que os investimentos necessários sejam 
realizados de molde a garantir a viabilidade 
das redes;

a) Ligação e acesso às redes nacionais, 
incluindo as tarifas de transporte e 
distribuição e respectivas metodologias ou, 
em alternativa, as metodologias e 
respectivo controlo para a fixação ou 
aprovação das tarifas de transporte e 
distribuição. Estas tarifas devem permitir 
que os investimentos necessários sejam 
realizados de molde a garantir a viabilidade 
das redes;

Or. en

Justificação

É necessário garantir a transparência do sistema a fim de assegurar o acesso ao mercado a 
todos os agentes, e as entidades reguladoras nacionais devem assegurar um planeamento 
eficaz.

Alteração 68

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 22-C – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Aquando da fixação ou aprovação das 
tarifas, as entidades reguladoras 
assegurarão que os operadores das redes 
recebam o incentivo adequado, quer a curto 

5. Aquando da fixação ou aprovação das 
condições das tarifas e da prestação de 
serviços de compensação, equilibração ou 
equilibragem, as entidades reguladoras 
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quer a longo prazo, para aumentar a sua 
eficiência, promover a integração do 
mercado e apoiar as actividades de 
investigação associadas.

assegurarão que os operadores das redes 
recebam o incentivo adequado, quer a curto 
quer a longo prazo, para aumentar a sua 
eficiência, promover a integração do 
mercado e apoiar as actividades de 
investigação associadas.

Or. en

Justificação

A fim de garantir a paridade entre todos os operadores do mercado, as entidades 
reguladoras nacionais devem velar para que as actividades de compensação, equilibração ou 
equilibragem sejam conduzidas de forma aberta e transparente.

Alteração 69

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 22-C – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. As entidades reguladoras devem dispor 
da competência para obrigar, se necessário, 
os operadores das redes de transporte e 
distribuição a alterarem as condições, 
incluindo as tarifas a que se refere o 
presente artigo, a fim de garantir as suas 
proporcionalidade e aplicação 
não-discriminatória.

6. As entidades reguladoras devem dispor 
da competência para obrigar, se necessário, 
os operadores das redes de transporte e 
distribuição a alterarem as condições a que 
se refere o presente artigo, a fim de garantir 
as suas proporcionalidade e aplicação 
não-discriminatória. Em caso de atraso na 
fixação das tarifas de transporte e 
distribuição, as entidades reguladoras 
devem ter a possibilidade de fixar, a título 
preliminar, as tarifas de transporte e 
distribuição e de adoptar medidas 
compensatórias se as tarifas finais se 
desviarem das tarifas provisórias.   

Or. en

Justificação

As entidades reguladoras nacionais devem garantir que os operadores das redes de 
transporte e os operadores das redes de distribuição tomem as medidas adequadas.
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Alteração 70

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 22-C – n.º 12

Texto da Comissão Alteração

12. As decisões tomadas pelas entidades 
reguladoras devem ser fundamentadas.

12. As decisões tomadas pelas entidades 
reguladoras devem ser devidamente 
justificadas e fundamentadas.

Or. en

Justificação

Clarificação necessária para que a independência da entidade reguladora nacional seja 
garantida.

Alteração 71

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 22-C – n.º 13

Texto da Comissão Alteração

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

13. Os Estados-Membros devem assegurar 
a existência de mecanismos adequados de 
âmbito nacional que confiram a uma parte 
afectada por uma decisão da entidade 
reguladora nacional direito de recurso a um 
órgão jurisdicional nacional ou outra 
autoridade nacional independente das 
partes envolvidas e de qualquer governo.

Or. en

Justificação

Todos os Estados-Membros devem dispor de vias de recurso eficazes que garantam o 
tratamento equitativo dos operadores do mercado, mas é importante que este procedimento 
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seja independente do governo.

Alteração 72

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 22-C – n.º 14

Texto da Comissão Alteração

14. A Comissão pode adoptar orientações 
sobre a aplicação, por parte das entidades 
reguladoras, dos poderes referidos no 
presente artigo. Essas orientações, que têm 
por objectivo alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, 
complementando-a, devem ser adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 27.º-B.

14. A Comissão deve adoptar, no prazo de 
um ano a contar da entrada em vigor da 
presente directiva, orientações sobre a 
aplicação, por parte das entidades 
reguladoras, dos poderes referidos no 
presente artigo. Essas orientações, que têm 
por objectivo alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, 
complementando-a, devem ser adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 27.º-B.

Or. en

Justificação

Esta medida deve ser vinculativa, a fim de garantir a actuação eficaz das entidades 
reguladoras com vista ao desenvolvimento do mercado interno da electricidade, e deve ser 
adoptada em tempo útil.

Alteração 73

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 22-D – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As entidades reguladoras cooperarão 
pelo menos a nível regional para promover 
a criação de disposições operacionais 
tendentes a assegurar uma gestão óptima 
da rede, desenvolver intercâmbios 

2. As entidades reguladoras cooperarão 
pelo menos a nível regional para promover 
a criação de disposições operacionais 
tendentes a assegurar uma gestão óptima 
da rede, desenvolver intercâmbios 
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conjuntos de electricidade e a atribuição de 
capacidade transfronteiriça e assegurar um 
nível mínimo de capacidade de interligação 
na região, permitindo desse modo o 
surgimento de uma concorrência efectiva.

conjuntos de electricidade e a atribuição de 
capacidade transfronteiriça e assegurar um 
nível adequado de capacidade de 
interligação na região, permitindo desse 
modo o surgimento de uma concorrência 
efectiva.

Or. en

Justificação

Esta medida deverá contribuir para uma maior harmonização da regulação das questões 
transfronteiriças, mas deve relevar do poder discricionário das entidades reguladoras 
nacionais. Sem esta especificação, algumas destas entidades não poderiam cooperar.

Alteração 74

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 22-D – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As entidades reguladoras têm o 
direito de concluir acordos com outras 
entidades reguladoras da União Europeia, 
a fim de promover a cooperação no 
domínio regulamentar.

Or. en

Justificação

Ver a justificação da alteração 73.

Alteração 75

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 22-F – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. A fim de assegurar a aplicação uniforme 
do presente artigo, a Comissão pode 
adoptar orientações que definam os 
métodos e disposições para a manutenção 
de registos, assim como o formato e o teor 
dos dados a manter. Essas orientações, que 
têm por objectivo alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, 
complementando-a, devem ser adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 27.º-B.

4. A fim de assegurar a aplicação uniforme 
do presente artigo, a Comissão pode 
adoptar orientações que definam os 
métodos e disposições para a manutenção 
de registos, assim como o formato e o teor 
dos dados a manter por meio das melhores 
práticas actuais. Essas orientações, que 
têm por objectivo alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, 
complementando-a, devem ser adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 27.º-B.

Or. en

Justificação

A Comissão deve velar para que sejam utilizadas as melhores práticas na manutenção dos 
registos de todos os Estados-Membros.

Alteração 76

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13-A (novo)
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 26 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(13-A) No artigo 26.°, o n.° 1 passa a ter a 
seguinte redacção:
“1. Os Estados-Membros que, após a 
entrada em vigor da presente directiva, 
puderem provar a existência de graves 
problemas no funcionamento das suas 
pequenas redes isoladas, podem solicitar 
a aplicação de derrogações às 
disposições dos Capítulos IV, V, VI e 
VII, bem como do Capítulo III, no caso 
das micro redes isoladas, no que se 
refere à renovação, melhoramento e 
ampliação da capacidade existente, 
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derrogações essas que lhes poderão ser 
concedidas pela Comissão. Esta 
instituição deve informar os Estados-
Membros desses pedidos antes de tomar 
uma decisão, no respeito pelo princípio 
da confidencialidade. Essa decisão deve 
ser publicada no Jornal Oficial da União 
Europeia.[...]”

Or. en

(Mesma redacção que a do n.° 1 do artigo 26.° da Directiva 2003/54/CE, ao qual foi 
suprimida a frase "O disposto no presente artigo é igualmente aplicável ao Luxemburgo")

Justificação

Embora muitos Estados-Membros estejam situados em mercados isolados em que é difícil 
criar um mercado da electricidade transfronteiriço verdadeiramente concorrencial e devam, 
por essa razão, beneficiar de derrogações, o Luxemburgo está situado no centro do mercado 
europeu da electricidade.

Alteração 77

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13-B (novo)
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 26 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(13-B) No artigo 26.°, o n.° 2 passa a ter a 
seguinte redacção:
“2. Um Estado-Membro que, após a 
entrada em vigor da presente directiva, e 
por razões de ordem técnica, tenha 
sérios problemas em abrir o seu 
mercado a determinados grupos 
restritos de clientes não domésticos 
referidos na alínea b) do n.° 1 do artigo 
21.°, pode solicitar a aplicação da 
derrogação desta disposição, que poderá 
ser-lhe concedida pela Comissão por um 
período não superior a 12 meses a contar 
da data referida no n.° 1 do artigo 30.°.
Em todo o caso, essa derrogação deve 
caducar na data referida na alínea c) do 
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n.° 1 do artigo 2.°.”

Or. en

(Mesma redacção que a do n.° 2 do artigo 26.° da Directiva 2003/54/CE, sendo o prazo 
reduzido para 12 meses)

Justificação

O prazo de 12 meses deveria ser suficiente para que um Estado-Membro possa suplantar 
todas as dificuldades de ordem técnica.

Alteração 78

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14-A (novo)
Directiva 2003/54/CE 
Anexo A – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) No anexo A, a alínea a) passa a 
ter a seguinte redacção:
“a) Tenham direito a um contrato com o 
seu fornecedor de serviços de 
electricidade que especifique:
- a identidade e o endereço do 
fornecedor,
- os serviços fornecidos, os níveis de 
qualidade dos serviços fornecidos, bem 
como a data de ligação inicial,
- o tipo dos serviços de manutenção
oferecidos,
- os meios através dos quais podem ser 
obtidas informações actualizadas sobre 
as tarifas e as taxas de manutenção 
aplicáveis,
- a duração do contrato, as condições de 
renovação e termo dos serviços e do 
contrato, a existência de um eventual 
direito de rescisão sem encargos,
- qualquer compensação e as disposições 
de reembolso aplicáveis se os níveis de 
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qualidade dos serviços contratados não 
forem atingidos, nomeadamente uma 
facturação inexacta e em atraso, [...]
- o método a utilizar para dar início aos 
procedimentos de resolução de litígios de 
acordo com a alínea f) e,
- informações sobre os direitos dos 
consumidores, incluindo os 
supramencionados, comunicados de 
forma clara através dos sítios Web das 
empresas de facturação e de 
electricidade.”

Or. en

(Mesma redacção que a da alínea a) do anexo A da Directiva 2003/54/CE, à qual é aditado o 
último travessão)

Justificação

A transparência e a qualidade de serviço são direitos essenciais num mercado competitivo.

Alteração 79

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14-B (novo)
Directiva 2003/54/CE 
Anexo A – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(14-B) No anexo A, a alínea b) passa a ter 
a seguinte redacção:
“b) Sejam notificados de modo adequado 
de qualquer intenção de alterar as 
condições contratuais e sejam 
informados do seu direito de rescisão ao 
serem notificados. Os prestadores de 
serviços devem notificar directamente os 
seus assinantes de qualquer aumento dos 
encargos, em momento oportuno, não 
posterior a um período normal de 
facturação após a entrada em vigor do 
aumento, de uma forma transparente e 
compreensível. Os Estados-Membros 
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devem garantir que os clientes sejam 
livres de rescindir os contratos se não 
aceitarem as novas condições que lhes 
forem notificadas pelos respectivos 
fornecedores de serviços de 
electricidade;”

Or. en

(Mesma redacção que a da alínea b) do anexo A da Directiva 2003/54/CE, à qual é aditada a 
frase "de uma forma transparente e compreensível")

Justificação

A transparência é essencial num mercado competitivo.

Alteração 80

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14-C (novo)
Directiva 2003/54/CE 
Anexo A – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(14-C) No anexo A, a alínea c) passa a ter 
a seguinte redacção:
“c) Recebam informações transparentes 
e independentes sobre os preços e tarifas 
aplicáveis e as condições normais de 
acesso e utilização dos serviços de 
electricidade a nível nacional e 
comunitário;”

Or. en

(Mesma redacção que a da alínea c) do anexo A da Directiva 2003/54/CE, à qual é aditada a 
frase “a nível nacional e comunitário”)

Justificação

Esta informação contribuirá para aumentar a concorrência.
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Alteração 81

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14-D (novo)
Directiva 2003/54/CE 
Anexo A – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(14-D) No anexo A, a alínea d) passa a ter 
a seguinte redacção:
“d) Disponham de uma ampla escolha 
quanto aos métodos de pagamento para 
não discriminar os clientes vulneráveis, 
que incluirão contadores pré-pagos e 
sistemas de cálculo de tarifas gratuitos, se 
for caso disso. Qualquer diferença nos 
termos e condições deverá reflectir os 
custos dos diferentes sistemas de 
pagamento para o fornecedor. As 
condições gerais devem ser equitativas e 
transparentes e ser redigidas em 
linguagem clara e compreensível. Os 
clientes devem ser protegidos contra 
métodos de venda abusivos ou 
enganadores, incluindo quaisquer 
entraves extracontratuais impostos pelo 
operador;

Or. en

(Mesma redacção que a da alínea d) do anexo A da Directiva 2003/54/CE, à qual são 
aditadas as frases "para não discriminar os clientes vulneráveis, que incluirão contadores 

pré-pagos e sistemas de cálculo de tarifas gratuitos, se for caso disso" e "incluindo quaisquer 
entraves extracontratuais impostos pelo operador")

Justificação

Os clientes vulneráveis devem ser objecto de uma protecção especial.

Alteração 82

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14-E (novo)
Directiva 2003/54/CE 
Anexo A – alínea f)
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Texto da Comissão Alteração

(14-E) No anexo A, a alínea f) passa a ter 
a seguinte redacção:
“f) Disponham de procedimentos 
transparentes, simples e baratos para o 
tratamento das suas queixas. Tais 
procedimentos devem permitir que os 
litígios sejam resolvidos de modo justo e 
rápido no prazo de três meses, prevendo, 
quando justificado, um sistema de 
reembolso e/ou compensação. Os 
procedimentos devem seguir, sempre 
que possível, os princípios fixados na 
Recomendação 98/257/CE da 
Comissão;”

Or. en

(Mesma redacção que a da alínea f) do anexo A da Directiva 2003/54/CE, à qual é aditada a 
frase “no prazo de três meses”)

Justificação

Os consumidores devem ser representados por um organismo independente das entidades 
reguladoras nacionais, do governo e dos fornecedores de electricidade.

Alteração 83

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 15
Directiva 2003/54/CE 
Anexo A – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

“h) Tenham à disposição os seus próprios 
dados de consumo e possam, gratuitamente 
e mediante acordo explícito, conceder a 
qualquer empresa com licença de 
fornecimento acesso aos seus dados de 
consumo. A parte responsável pela gestão 
dos dados é obrigada a facultá-los à 
empresa. Os Estados-Membros definirão 
um formato para os dados e um 

“h) Tenham à disposição os seus próprios 
dados de consumo e possam, gratuitamente 
e mediante acordo explícito, conceder a 
qualquer empresa com licença de 
fornecimento acesso aos seus dados de 
consumo, que podem incluir o 
fornecimento de energia disponível numa
determinada zona e todos os mecanismos 
nacionais e comunitários destinados a
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procedimento para o acesso dos 
fornecedores e dos consumidores a esses 
dados. Não poderão ser debitados aos 
consumidores custos adicionais por este 
serviço.

promover a eficiência energética. A parte 
responsável pela gestão dos dados é 
obrigada a facultá-los à empresa. Os 
Estados-Membros definirão um formato 
para os dados e um procedimento para o 
acesso dos fornecedores e dos 
consumidores a esses dados. Não poderão 
ser debitados aos consumidores custos 
adicionais por este serviço.

Or. en

Justificação

Esta medida incentivará um comportamento respeitador do ambiente e aumentará a 
influência positiva que os consumidores exercem sobre o mercado.

Alteração 84

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 15
Directiva 2003/54/CE 
Anexo A – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

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

i) Sejam devidamente informados todos os 
meses sobre o consumo e o custo efectivos 
da electricidade, que podem incluir o 
fornecimento de energia disponível numa 
determinada zona e todos os mecanismos 
nacionais e comunitários destinados a 
promover a eficiência energética. Não 
poderão ser debitados aos consumidores 
custos adicionais por este serviço. Deverão 
ser instalados contadores inteligentes em 
todos os agregados familiares até 2015.

Or. en

Justificação

Esta medida incentivará um comportamento respeitador do ambiente e aumentará a 
influência positiva que os consumidores exercem sobre o mercado. Os contadores inteligentes 
indicam o consumo real ao fornecedor e informam o consumidor sobre os custos desse 
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consumo. Este facto permitirá que os consumidores reduzam o consumo nas horas de ponta e 
diminuam os custos de energia. Os consumidores estão cientes da necessidade de respeitar as 
medidas ecológicas para poderem atingir os seus objectivos em matéria de aumento da 
eficiência energética.

Alteração 85

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 15-A (novo)
Directiva 2003/54/CE 
Anexo A – alínea k) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) No anexo A, é aditada a seguinte 
alínea:
“k) A Carta Europeia dos Direitos dos 
Consumidores de Energia, tal como 
proposta pela Comissão, servirá de base 
às orientações sobre a protecção dos 
consumidores propostas pela Agência à 
Comissão.”

Or. en

(Aditamento de uma nova alínea k) no Anexo da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

A Carta Europeia dos Direitos dos Consumidores de Energia tem em conta o parecer das 
partes interessadas relevantes e dos parceiros sociais sobre os direitos dos consumidores e 
deveria ser reconhecida no âmbito da presente directiva.

Alteração 86

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 15-B (novo)
Directiva 2003/54/CE 
Anexo A – alínea l) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(15-B) No anexo A, é aditada a seguinte 
alínea:
“l) Deve ser instituído em cada 
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Estado-Membro um organismo oficial e 
independente de defesa do consumidor no 
domínio da energia. Este organismo 
representa os consumidores nas consultas 
oficiais relativas ao mercado europeu da 
energia. Deve velar pela protecção 
adequada do consumidor final em 
conformidade com as disposições da 
presente directiva, competindo-lhe 
fornecer aos consumidores conselhos 
independentes, informações fiáveis e 
representação.”

Or. en

(Aditamento de uma nova alínea l) no Anexo da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

Embora as entidades reguladoras nacionais tenham competência em matéria de protecção 
dos consumidores, é necessário que estes se possam exprimir através de um organismo oficial 
que os represente. O regulador nacional e o organismo de defesa do consumidor devem 
cooperar, trocar informações e tratar de forma coerente as questões relativas às duas 
organizações.

Alteração 87

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – n.° 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros porão em vigor as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento ao disposto na presente 
directiva o mais tardar em [18 meses após 
a entrada em vigor]. Os Estados-Membros 
comunicarão imediatamente à Comissão o 
texto das referidas disposições, bem como 
um quadro de correspondência entre elas e 
a presente directiva.

1. Os Estados-Membros porão em vigor as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento ao disposto na presente 
directiva o mais tardar em [12 meses após 
a entrada em vigor]. Os Estados-Membros 
comunicarão imediatamente à Comissão o 
texto das referidas disposições, bem como 
um quadro de correspondência entre elas e 
a presente directiva.

Or. en
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Justificação

O prazo de 12 meses deveria ser suficiente para que os Estados-Membros possam dar 
cumprimento à presente directiva.

Alteração 88

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – n.° 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros aplicarão tais 
disposições a partir de [18 meses após a 
entrada em vigor].

Os Estados-Membros aplicarão tais 
disposições a partir de [12 meses após a 
entrada em vigor].

Or. en

Justificação

O prazo de 12 meses deveria ser suficiente para que os Estados-Membros possam transpor a 
presente directiva.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

1. Sem um mercado operacional da electricidade e do gás, a União Europeia terá cada vez 
maior dificuldade em garantir a segurança do aprovisionamento, a sustentabilidade de um 
mercado da energia pobre em carbono e a competitividade global. 

2. Antes de examinar o modelo adequado ao mercado precisamos de nos perguntar sobre a 
razão por que insistimos numa mudança. Precisamos desta mudança para que os 
consumidores tenham acesso aos produtos a preços justos, para assegurar a igualdade das 
condições de concorrência para produtores e consumidores, para assegurar melhores 
condições de investimento que garantam a segurança do aprovisionamento e um melhor 
acesso às energias renováveis. Igualmente, precisamos de reduzir o poder concentrado nas 
grandes empresas de energia, para que as PME tenham um melhor acesso à rede. Para 
isso, é necessária uma abordagem dupla: por um lado, melhor regulamentação e 
governação dos mercados da electricidade e do gás em termos de funcionamento dos 
monopólios de rede e de concepção do mercado, por outro, uma aplicação decidida do 
direito da concorrência para reduzir concentrações no mercado. 

I - Protecção do consumidor e impacto social 

3. Qualquer dos modelos é susceptível de aumentar os preços da energia. O impacto do 
regime comunitário de comércio de licenças de emissão, a obrigação de atingir uma 
percentagem de 20% de energias renováveis e a dificuldade cada vez maior em assegurar 
o aprovisionamento de petróleo, com preços a rondar os 100 dólares por barril, tornam 
provável um aumento dos preços.

4. Embora a pobreza energética e a protecção dos clientes vulneráveis sejam uma área da 
competência nacional, ela está claramente ligada à política europeia. A UE deve proceder 
a uma definição clara de pobreza energética e insistir em que os planos de pobreza 
energética dos Estados-Membros sejam apresentados e controlados pela Comissão. 
Contudo, as ferramentas utilizadas para proteger os clientes vulneráveis devem existir 
paralelamente aos pré-requisitos de mercados abertos e concorrenciais, sustentando-os. 
Importa garantir que os consumidores, especialmente os reformados que não consigam 
pagar as suas contas não sejam privados do acesso à rede e que não haja discriminação 
dos consumidores pobres em termos da tarifação dos modelos. A melhor maneira de 
combater a escassez de combustível é através da promoção de medidas de eficiência e de 
economia energéticas. Para isso, há que explorar meios de reforçar a ligação entre os 
requisitos da presente directiva e a eficiência energética. 

5. É necessária uma maior transparência em termos de direitos dos consumidores. O anexo à 
directiva deve ser aplicado, controlado e fiscalizado por autoridades reguladoras 
nacionais (ARN) e vigiado pela nova autoridade reguladora europeia. A qualidade do 
serviço deveria ser o traço central das responsabilidades das empresas de electricidade. 
Deveriam ser aplicadas sanções claras em caso de não aplicação, incluindo a retirada da 
licença ou da autorização equivalente a nível nacional. A carta europeia dos direitos dos 
consumidores de energia devia ser reforçada através das directivas relativas à 
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electricidade e ao gás e, dessa forma, obter peso legal. Deveria ser instaurada em cada 
Estado-Membro uma entidade regulamentar dos consumidores de energia. 

II - Que modelo de energia? 

6. A separação total da propriedade é o único modelo capaz de oferecer garantias às 
empresas concorrentes que queiram entrar no mercado e de assegurar que não surjam 
conflitos de interesses.

7. Haverá sempre uma margem de discriminação possível se uma empresa estiver envolvida 
em práticas concorrenciais e monopolísticas. É pois necessário um acréscimo de 
transparência, de coordenação dos operadores de rede, de harmonização das regras de 
mercado e de convergência das disposições regulamentares nacionais, incluindo da 
política de concorrência. 

8. A proposta da Comissão não requer a privatização forçada das redes públicas de 
transporte de energia no seguimento da separação da propriedade. 

9. O modelo do operador independente do sistema, em que uma empresa pode possuir, mas 
não operar uma rede de electricidade, implica burocracia e um controlo regulamentar 
oneroso, não sendo por isso uma alternativa viável à separação total da propriedade. 

a) Investimento

10. A experiência dos Estados-Membros indica que a separação total da propriedade se traduz 
em maiores investimentos e num melhor desempenho da rede.

11. Os planos de investimento de dez anos exigidos ao abrigo do regulamento deverão
assegurar a existência de estratégias de longo prazo que ponham em primeiro lugar as 
necessidades dos consumidores e não as dos titulares de acções. Esta estratégia de 
investimento deverá assegurar que a qualidade e a quantidade da mão-de-obra sejam 
suficientes para prestar as obrigações de serviço; ela deve ser aprovada e controlada por 
ARN e fiscalizada pela nova entidade reguladora europeia. Os planos de investimento 
deverão ter em conta a necessidade de, posteriormente, almejar uma rede europeia. 

b) Energias renováveis e produção descentralizada 

12. O modelo de separação da propriedade assegurará um melhor acesso às redes por parte da 
energia renovável, mas devíamos ir mais longe e assegurar que a energia renovável e a 
microprodução tenham um acesso prioritário às redes, a menos que questões de equilíbrio 
técnico o tornem impossível. 

13. Devemos assegurar que o poder seja devolvido às pessoas, apoiando a produção local, a 
microprodução e as centrais locais de produção combinada de calor e electricidade. Tal 
exigirá o investimento maciço em redes inteligentes. Actualmente, as empresas de 
electricidade verticalmente integradas não têm qualquer incentivo para realizar tais 
investimentos, dado que não irão construir nem controlar muita da produção local. 
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14. A modernização das redes de distribuição é essencial para o desenvolvimento da produção 
descentralizada e para melhorar a eficiência energética. A directiva deverá permitir o 
incentivo dos sistemas urbanos. 

III - Aplicação e autoridades reguladoras 

15. A Comissão deveria proceder implacavelmente contra os Estados-Membros que não 
tenham aplicado as directivas actuais. O controlo e a aplicação de sanções claras são 
indispensáveis para assegurar que o próximo modelo seja bem sucedido; isto é 
particularmente verdadeiro no caso das redes de energia, que são monopólios naturais. 

16. As autoridades reguladoras nacionais devem ser verdadeiramente independentes do 
governo e da indústria. Deveriam ser instituídas normas mínimas de harmonização dos 
seus poderes através do estabelecimento de regras comuns em matéria de transparência e 
de responsabilidade. Também deviam ter competência para assegurar que as necessidades 
dos consumidores europeus sejam tidas em conta na tomada de decisões, em especial em 
matéria de investimentos transfronteiriços.

17. As ARN devem ter a possibilidade de adoptar medidas para estimular a concorrência e ser 
encarregadas de designar as empresas que gozam de um domínio significativo do 
mercado. As ARN devem ser dotadas das ferramentas necessárias para atingir um 
resultado mais concorrencial, através da estreita cooperação com as autoridades nacionais 
e europeias responsáveis pelos cartéis e, ainda, ser autorizadas a firmar acordos com 
outras autoridades reguladoras nacionais e europeias (por exemplo, sobre a partilha de 
dados). 

18. A legislação da UE deveria definir claramente os objectivos políticos e o âmbito preciso 
dos deveres e atribuições das ARN, incluindo o poder de fixar ou aprovar as tarifas de 
acesso à rede e a metodologia utilizada para fixar as tarifas. As ARN devem poder obter 
as informações relevantes das empresas de gás e de electricidade e impor sanções 
eficazes, e ter direitos apropriados de inquérito e suficientes atribuições de resolução de 
litígios.

19. As autoridades reguladoras nacionais devem ser incentivadas a fazer uso do direito de 
impor preços máximos em mercados não concorrenciais durante um determinado período 
de tempo, sempre que os Estados-Membros se atrasem na execução das legislações 
comunitárias, de forma a salvaguardar a protecção dos consumidores contra abusos de 
mercado. Os serviços da Comissão deveriam instaurar processos sempre que as tarifas 
reguladas sejam inferiores à taxa de mercado, dado que isso cria obstáculos e distorções 
da concorrência, nomeadamente entre grandes utilizadores de energia na UE. 

20. A Comissão sugere algumas disposições que lhe atribuiriam poderes para adoptar 
directrizes vinculativas através da comitologia. No entanto, as competências legislativas 
devem ser abordadas através da co-decisão, sempre que conveniente, e não através de 
comitologia, para não comprometer os poderes do Parlamento Europeu. 
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IV - A Agência Europeia de Regulamentação da Energia (Agência) 

21. Devem ser definidas competências claras para as autoridades reguladoras nacionais e 
europeias para evitar uma duplicação de funções. A autoridade reguladora deve controlar 
as condições enumeradas na directiva para as autoridades reguladoras nacionais. O 
incumprimento das regras estabelecidas na directiva deveria acarretar sanções claras. As 
atribuições e a independência da agência europeia de regulamentação, tal como proposta, 
deveriam ser asseguradas pela prestação de contas ao Parlamento Europeu. 

22. Em relação às questões transfronteiriças é necessário reconhecer a lacuna em matéria de 
regulação e a necessidade de melhores interligações em partes do mercado europeu. Desta 
forma, é positiva a proposta de dar à Agência o poder de decidir sobre isenções para 
interligações e isenções no caso de as infra-estruturas estarem localizadas no território de 
mais do que um Estado-Membro. Se as ARN competentes não puderem chegar a acordo 
quanto a um regime regulador apropriado, a Agência Europeia pode adjudicar as 
interligações essenciais, em consulta com as autoridades competentes. Os custos 
deveriam repercutir-se no consumidor, ao abrigo de um quadro regulamentado e 
transparente. A Agência deveria desempenhar um papel mais activo na regulamentação 
de questões transfronteiriças. 

V - Mercados regionais da electricidade 

23. Em última análise, o nosso objectivo deve ser o de almejar uma rede europeia única da 
electricidade através de etapas apropriadas, claras e progressivas. Há que tornar claro que 
tal deve acontecer juntamente com uma separação total da propriedade e não ser 
considerado como um modelo alternativo. 

24. Os operadores de redes de transporte (ORT) deverão ser dotados de um roteiro e de um 
calendário claros para assegurar a obtenção de progressos nesta matéria. Há que encontrar 
um equilíbrio entre os poderes dos ORT e das autoridades reguladoras. Em geral, as 
autoridades reguladoras são quem está em melhores condições para definir códigos para 
actividades comerciais – por exemplo, regras de equilíbrio, regras de congestionamento, 
devendo os códigos técnicos ser da responsabilidade dos ORT. O desenvolvimento de um 
código de rede europeia asseguraria que os mercados regionais se desenvolvam 
uniformemente.

25. É fundamental definir regiões e estimular a cooperação regional para assegurar uma 
integração sem problemas do mercado ao nível mais vasto da Europa. É essencial 
assegurar a conexão das "ilhas de energia", como os Estados bálticos, que não foram 
ligadas à rede UCTE (União para a Coordenação do Transporte de Electricidade). São 
necessários incentivos para fazer face aos obstáculos que atrasam a criação de uma nova 
infra-estrutura de importação e exportação de energia. A Agência deveria, pois, funcionar 
também em termos de dimensão regional. 

VI - Propriedade dos países terceiros 

26. A energia é indubitavelmente uma área em que os interesses nacionais e os interesses 
europeus devem ser considerados primordiais, em particular no contexto da segurança do 
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aprovisionamento. É ainda necessário esclarecer o possível impacto desta cláusula em 
relação aos actuais investimentos de países terceiros em sistemas de transporte de energia 
da UE, e à restrição a uma associação de investimento para a aquisição de infra-estruturas 
privadas na sequência dos requisitos de separação da propriedade. A relatora salienta que 
a sua solução preferida para a propriedade das infra-estruturas seria a de um organismo de 
direito privado com comparticipação maioritária do sector público.
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