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PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

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

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

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

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

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

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

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

Alterações a textos legais

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

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o 
Regulamento (CE) n.º 1228/2003 relativo às condições de acesso à rede para o comércio 
transfronteiriço de electricidade
(COM(2007)0531 – C6-0320/2007 – 2007/0198(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)0531),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 251.º e o artigo 95º do Tratado CE, nos termos dos quais 
a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0320/2007),

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

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

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

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

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

Alteração 1

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 1228/2003
Artigo 2-C – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

a) pareceres e recomendações relativos a 
projectos de orientações e a projectos de 
códigos referidos no artigo 2.º-E;

Or. en
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Justificação

Ver justificação das alterações relativas aos artigos 2.º-E, 2.º-E-A e 2.º-E-B propostos. A 
presente alteração visa adaptar o texto ao novo procedimento.

Alteração 2

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 1228/2003
Artigo 2-C – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O programa de trabalho anual referido 
na alínea d) do n.º 1 conterá uma lista e 
uma descrição dos códigos técnicos e 
códigos do mercado, um plano relativo à 
exploração comum da rede e às actividades 
comuns de investigação e 
desenvolvimento, a elaborar no ano em 
causa, assim como um calendário 
indicativo.

2. O programa de trabalho anual referido 
na alínea d) do n.º 1 conterá uma lista e 
uma descrição dos códigos desenvolvidos 
em conformidade com o disposto no 
artigo 2.º-E-B, um plano relativo à 
exploração comum da rede e às actividades 
comuns de investigação e 
desenvolvimento, a elaborar no ano em 
causa, assim como um calendário 
indicativo.

Or. en

Justificação

Ver justificação das alterações relativas aos artigos 2.º-E, 2.º-E-A e 2.º-E-B propostos. A 
presente alteração visa adaptar o texto ao novo procedimento.

Alteração 3

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 1228/2003
Artigo 2-C – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido



PR\707470PT.doc 7/21 PE400.681v02-00

PT

trabalho anual:
a) regras de segurança e fiabilidade;
b) regras de ligação e de acesso à rede;
c)  regras relativas ao intercâmbio de 
dados e à liquidação;
d) regras de interoperabilidade;
e) procedimentos operacionais em 
situações de emergência;
f)  regras relativas à atribuição de 
capacidade e à gestão de 
congestionamentos;
g) regras de negociação;
h) regras de transparência;
i) regras de equilibração, incluindo regras 
para a energia de reserva;
j) regras para as estruturas de tarifas 
harmonizadas de transporte, incluindo 
regras relativas aos sinais de localização e 
à compensação inter-ORT;
k) eficiência energética no respeitante às 
redes de electricidade.

Or. en

Justificação

Ver justificação das alterações relativas aos artigos 2.º-E, 2.º-E-A e 2.º-E-B propostos. A 
presente alteração visa adaptar o texto ao novo procedimento.

Alteração 4

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 1228/2003
Artigo 2-C – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade 
aconselhará a Comissão, a pedido desta, 
sobre a adopção das orientações referidas 

Suprimido
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no artigo 8.º.

Or. en

Justificação

Ver justificação das alterações relativas aos artigos 2.º-B-A novo, 2.º-B-B novo e 2.º-B-C 
propostos. A presente alteração visa adaptar o texto ao novo procedimento

Alteração 5

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 1228/2003
Artigo 2-D – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade 
apresentará à Agência os seus pareceres e 
recomendações relativos à orientações e 
aos projectos de códigos, e apresentará o 
projecto de plano decenal de investimento 
e o projecto de programa de trabalho anual, 
incluindo a informação relativa aos 
processos de consulta conexos.

Or. en

Justificação

Ver justificação das alterações relativas aos artigos 2.º-E, 2.º-E-A e 2.º-E-B propostos. A 
presente alteração visa adaptar o texto ao novo procedimento.

Alteração 6

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 1228/2003
Artigo 2-E
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Texto da Comissão Alteração

Estabelecimento e avaliação dos códigos 
técnicos e códigos do mercado

Orientações e códigos

1. Após consultar a Agência, a Comissão 
pode convidar a Rede Europeia dos 
Operadores das Redes de Transporte de 
Electricidade, dentro de um prazo 
razoável, a preparar códigos nos domínios 
enunciados no n.º 3 do artigo 2.º-C, caso 
considere que tais códigos são necessários 
para o funcionamento eficaz do mercado.

1. A Comissão pode mandatar a Agência 
para desenvolver orientações e adoptar 
códigos tendentes a harmonisar as regras 
técnicas e de mercado, de forma a 
promover a integração do mercado.

2. A Agência enviará à Comissão um 
parecer devidamente justificado caso 
considere que:

2. As orientações e os códigos podem, em 
particular, cobrir os seguintes domínios:

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

a) regras de segurança e fiabilidade;

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

b) regras de ligação e de acesso à rede;

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

c) regras relativas ao intercâmbio de 
dados e à liquidação;

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

d) regras de interoperabilidade;

a) um código técnico ou do mercado, 
adoptado pela Rede Europeia dos 
Operadores das Redes de Transporte de 
Electricidade nos domínios enunciados no 

e) procedimentos operacionais em 
situações de emergência;
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n.º 3 do artigo 2.º-C, não assegura 
ausência de discriminação, concorrência 
efectiva e funcionamento eficaz do 
mercado;
b) A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade não 
chega a acordo, dentro de um prazo 
razoável, sobre um código técnico ou do 
mercado nos domínios enunciados no 
n.º 3 do artigo 2.º-C;

f) regras relativas à atribuição de 
capacidade e à gestão de 
congestionamentos;

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

g) regras relativas a mercados intradiários 
transfronteiriços com horários de 
funcionamento harmonizados;

As medidas destinadas a alterar elementos 
não essenciais do presente regulamento, 
completando-o, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo, referido no 
n.º 2 do artigo 13.º.

h) regras relativas ao comércio, 
assegurando em particular o 
desenvolvimento de mercados secundários 
para direitos de transmissão 
transfronteiriça e a segurança dos direitos 
de transmissão;

4. O disposto no n.º 3 não prejudica o 
direito da Comissão de adoptar e alterar 
as orientações referidas no artigo 8.º.

i) regras de transparência;

j) regras de equilibração, incluindo regras 
para a energia de reserva;
k) regras para as estruturas de tarifas 
harmonizadas de transporte, incluindo 
regras relativas aos sinais de localização e 
à compensação inter-ORT;
l) eficiência energética no respeitante às 
redes de electricidade.

Or. en

Justificação

As orientações e os códigos deveriam promover o desenvolvimento de mercados 
concorrenciais e assegurar a integração do mercado através da harmonização das regras 
técnicas e de mercado. Estas regras devem servir os interesses do mercado pela optimização 
da atribuição de capacidades, o desenvolvimento antecipado de mercados 
combinados/mercados divididos, a existência de mercados transfronteiriços antecipados e 
intradiários etc.. As regras e os princípios de alto nível devem, primeiro, ser definidos em 



PR\707470PT.doc 11/21 PE400.681v02-00

PT

orientações; estes princípios devem depois ser especificados em códigos.

Alteração 7

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 1228/2003
Artigo 2-E-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2º-E-A
Desenvolvimento de orientações

1.  A Comissão, após consulta da Agência, 
estabelece uma lista anual de prioridades 
identificando as questões de importância 
fundamental para o desenvolvimento do 
mercado interno da electricidade.
2. Com base na lista de prioridades, a 
Comissão pode mandatar a Agência para, 
num prazo não superior a seis meses, 
elaborar orientações que estabeleçam 
princípios básicos, claros e objectivos 
para a harmonização das regras que 
permitam desenvolver um mercado 
concorrencial e integrado.
3. Ao elaborar estas orientações, a 
Agência procede a consultas amplas, com 
abertura e transparência, durante um 
período não inferior a dois meses, e 
mantém informados a rede europeia de 
gestores dos sistemas de transporte e 
outros participantes no mercado 
pertinentes.
4. A Agência finaliza os projectos de 
orientações com base nos resultados das 
consultas num prazo não superior a dois 
meses a contar do fim do período de 
consulta. A Comissão torna públicas 
todas as observações recebidas e explica 
como foram tidas em consideração nos 
projectos finais de orientações, ou 
justifica a sua rejeição.
5. A Agência submete o projecto de 
orientações finais à Comissão e à rede 
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europeia de gestores dos sistemas de 
transporte e a outros intervenientes no 
mercado, para parecer. Este deve ser 
apresentado o mais tardar um mês após a 
recepção dos projectos de orientações.
Caso algum dos pareceres seja negativo, a 
Agência apresenta os projectos finais de 
orientações ao conselho de reguladores, 
que fundamenta devidamente a sua 
aceitação ou rejeição dos mesmos.
6. A Comissão verifica se os projectos 
finais de orientações fixam princípios 
básicos, claros e objectivos para a 
harmonização das regras que regem o 
desenvolvimento de um mercado 
concorrencial e integrado, bem como a 
equidade do processo de consulta.
7. Caso a Comissão conclua que os 
projectos finais de orientações 
apresentados pela Agência constituem 
uma base adequada, submete-os ao 
comité referido no n.º 1 do artigo 13.º 
tendo em vista a sua adopção final, em 
conformidade com o procedimento 
previsto no n.º 2 do artigo 13.º.

Or. en

Justificação

Para poder decidir das prioridades para o desenvolvimento do mercado, é fundamental que a 
Comissão estabeleça uma lista de prioridades, após consulta da Agência. Para além desta 
lista, devem ser elaboradas orientações estabelecendo princípios-chave sobre as questões em 
causa, tendo em vista harmonizar as regras aplicáveis. Só com base numa lista de 
prioridades e em orientações solidamente fundamentadas se poderá desenvolver códigos 
apropriados.

Esta alteração substituiria o texto do artigo 2.º-E do Regulamento 1288/2003.

Alteração 8

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 1228/2003
Artigo 2-E-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 2º-E-B
Desenvolvimento de códigos

1. Após adopção das orientações em 
conformidade com o disposto no artigo 
2.º-E-E, a Comissão mandata a rede 
europeia de gestores dos sistemas de 
transporte para, no prazo de seis meses, 
desenvolver projectos de códigos que 
respeitem inteiramente os princípios 
estabelecidos nas orientações.
2. No âmbito da elaboração destes 
códigos, a rede europeia de gestores dos 
sistemas de transporte consulta 
amplamente, numa fase precoce e com 
abertura e transparência, todos os 
participantes no mercado pertinentes, e 
mantém informados e plenamente 
envolvidos no processo de redacção todas 
as partes interessadas.
3. A rede europeia de gestores dos 
sistemas de transporte apresenta os 
projectos de códigos à Agência para novas 
consultas.
5. A Agência procede, com abertura e 
transparência, a consultas amplas sobre 
os projectos de códigos durante, no 
mínimo, dois meses.
6. Com base nas consultas, a Agência 
finaliza os projectos de códigos o mais 
tardar dois meses após o fim do período 
de consulta. A Comissão torna públicas 
todas as observações recebidas e explica 
como foram tidas em consideração nos 
projectos de código finais, ou justifica a 
sua rejeição.
7. A Agência apresenta os projectos finais 
de códigos à Comissão, tendo em vista a 
avaliação da respectiva compatibilidade 
com as orientações.
8. A Comissão avalia a conformidade dos 
projectos de códigos com os princípios e 
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as orientações, nos termos do artigo 
2.º-E-A.
8. A Comissão verifica, igualmente, se os 
códigos contribuem para o 
desenvolvimento de um mercado 
concorrencial e integrado. Se o seu 
parecer for negativo, a Comissão mandata 
a rede europeia de gestores dos sistemas 
de transporte para modificar os projectos 
de códigos.
9. A Comissão avalia a aplicação dos 
códigos por sua própria iniciativa, a 
pedido da Agência ou por recomendação 
dos participantes no mercado pertinentes.
Caso a Comissão conclua que um código 
adoptado não é aplicado, apresenta-o ao 
Comité referido no n.º 1 do artigo 13.º, 
tendo em vista a sua revisão em 
conformidade com o procedimento 
previsto no n.º 2 do artigo 13.º.
10.  O mesmo procedimento é aplicável à 
actualização dos códigos.

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração relativa ao artigo 2.º-E-A proposto.

É essencial que os códigos respeitem inteiramente as regras e os princípios estabelecidos nas 
orientações. Além disso, uma consulta aprofundada e o estreito envolvimento no processo dos 
participantes no mercado são fundamentais para assegurar a razoabilidade dos códigos. A 
actualização dos códigos já existentes na sequência da evolução tecnológica ou de processos 
melhorados deverá seguir o mesmo processo (ver nº 10).

Alteração 9

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 1228/2003
Artigo 2-F – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

Agência consultará amplamente os 
participantes no mercado que se revelarem 
pertinentes, com abertura e transparência; a 
consulta incluirá empresas de fornecimento 
e produção de electricidade, clientes, 
utilizadores das redes, operadores de redes 
de distribuição, associações industriais 
pertinentes, organismos técnicos e 
plataformas de intervenientes.

Or. en

Justificação

Ver justificação das alterações relativas aos artigos 2.º-E, 2.º-E-A e 2.º-E-B propostos. A 
presente alteração visa adaptar o texto ao novo procedimento.

Alteração 10

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 1228/2003
Artigo 2-F – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. Antes de adoptar as orientações e os 
códigos, a Agência indicará as observações 
recebidas na consulta e o atendimento que 
lhes tiver sido dado. O eventual 
não-atendimento de determinadas 
observações será devidamente justificado.

Or. en
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Justificação

Ver justificação das alterações relativas aos artigos 2.º-E, 2.º-E-A e 2.º-E-B propostos. A 
presente alteração visa adaptar o texto ao novo procedimento.

Alteração 11

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 1228/2003
Artigo 6 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O rendimento pode ser tido em conta 
pelas entidades reguladoras ao aprovarem 
a metodologia para o cálculo das tarifas 
da rede e/ou ao avaliarem se essas tarifas 
devem ser alteradas.

Or. en

Justificação

Reposição de uma disposição suprimida do Regulamento 1228/2003.

Alteração 12

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 1228/2003
Artigo 8 – título

Texto da Comissão Alteração

Orientações Orientações relativas ao mecanismo de 
compensação entre operadores de redes 

de transporte

Or. en

Justificação

Modificação do título para evitar a confusão com as orientações referidas no artigo 2.º-E.
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Alteração 13

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 1228/2003
Artigo 8 – n.º 3 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Elementos pormenorizados sobre os 
tópicos enunciados no n.º 3 do 
artigo 2.º-C.

h) Elementos pormenorizados sobre os 
tópicos enunciados no artigo 2.º-E.

Or. en

Justificação

Ver justificação das alterações relativas aos artigos 2.º-E, 2.º-E-A e 2.º-E-B propostos. A 
presente alteração visa adaptar o texto ao novo procedimento.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Introdução

1. O relator congratula-se com o terceiro pacote de medidas de liberalização dos 
mercados energéticos da União Europeia, por considerar que se trata de uma proposta 
legislativa completa e coerente que contém a maioria das recomendações adoptadas 
pelo Parlamento Europeu em Junho de 2007.

2. Neste sentido, concorda com a atribuição de competências mais vastas e mais 
independentes aos reguladores, com os requisitos acrescidos de transparência no 
mercado, com a melhoria do quadro de cooperação à escala europeia entre os 
reguladores nacionais e entre os gestores de redes de transporte, com a ênfase posta no 
ulterior desenvolvimento da capacidade de interconexão entre os Estados-Membros e 
com a proposta de separação da propriedade como o meio mais eficaz, embora não 
único, para fomentar os investimentos e evitar a discriminação de novos operadores.

3. O relator também concorda com a proposta de criação de uma agência de reguladores 
europeus, embora tenha reservas quanto à estrutura actual e aos poderes de tomada de 
decisões deste novo organismo.

4. No que se refere ao Regulamento sobre o comércio transfronteiriço de electricidade, o 
relator pensa que o principal problema da proposta legislativa reside na actual divisão 
de competências entre os diferentes actores, que se traduz num processo de tomada de 
decisões confuso e algo complexo. O presente documento porá em evidência as 
principais preocupações do relator relativamente a esta proposta concreta.

Estrutura de responsabilidades

5. Tal como referido supra, o relator considera que o principal problema deste dossiê 
reside no facto de a estrutura actual de responsabilidades, apresentada na proposta da 
Comissão de um regulamento relativo ao comércio transfronteiriço de electricidade, 
não corresponder à divisão actual e natural de competências à escala nacional, dado 
que os operadores de redes de transporte são dotados de um estatuto quase 
regulamentar, ao passo que a Agencia de Regulamentação parece reduzida ao papel de 
organismo consultivo.

6. Em particular, está convencido de que várias das 11 tarefas que os operadores de redes 
de transporte (ORT) devem desempenhar deviam ser da responsabilidade das 
entidades reguladoras.

7. Com efeito, conquanto o relator subscreva a ideia da Comissão de seguir uma 
abordagem "botttom-up" para o desenvolvimento de códigos técnicos, tendo em conta 
que os operadores de redes de transporte não só são as entidades mais aptas para o 
fazer como têm um interesse directo na simplificação e harmonização de tais normas à 
escala europeia, também está convencido de que para outros códigos, como os 
relativos à transparência do comércio e do mercado, se deveria seguir uma abordagem 
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distinta, em que a Agência, na sua qualidade de autoridade independente, seria o 
organismo responsável pela elaboração das orientações, em estreita colaboração com 
os participantes no mercado e, naturalmente, com os ORT, e pela adopção das 
mesmas.

8. Além disso, o carácter voluntário da aplicação dos códigos e regras acima 
mencionados levanta algumas questões quanto à existência de uma mais-valia para o 
actual sistema de cooperação ORT a nível europeu. O relator acredita firmemente que 
algumas das regras e códigos decorrentes da aplicação do presente regulamento devem 
ser obrigatórios.

9. Finalmente, o relator pensa que, na linha da atribuição à Agência da responsabilidade 
pela definição e adopção de códigos do mercado, esta entidade reguladora deveria ser 
responsável pela consulta das partes interessadas e não os ORT, de acordo com o 
processo levado a cabo a nível nacional.

A agência

10. O relator está ciente das limitações que o parecer do serviço jurídico da Comissão 
colocou aos poderes conferidos à Agência dos Reguladores Europeus. Contudo, pensa 
que a maior parte das incertezas e da confusão quanto à estrutura de poderes resulta 
precisamente desta falta de competências. Por isso, a comissão deverá pedir ao Serviço 
Jurídico do Parlamento que estude a possibilidade de os poderes da Agência serem 
alargados, de molde a poder tomar decisões reguladoras finais, em conformidade com 
a resolução do Parlamento Europeu de Junho de 2007 sobre a liberalização dos 
mercados da energia.

11. Se não for possível, o relator entende que Parlamento deve reflectir sobre se o modelo 
proposto resolve os problemas com que se deparam actualmente os reguladores 
nacionais para chegar a uma posição comum, e se seria aceitável como etapa 
intermediária na via de uma verdadeira entidade reguladora europeia.

12. O Parlamento Europeu manifestou recentemente o desejo de criar um organismo 
europeu de reguladores nacionais dotado do poder de decidir sobre questões 
transfronteiriças entre Estados-Membros, enquanto os reguladores nacionais 
continuariam a ser responsáveis pelas decisões respeitantes a assuntos nacionais. A 
posição do Parlamento visava pôr termo às situações de bloqueio a que assistimos 
actualmente entre os reguladores nacionais; por este motivo, a proposta da Comissão, 
na sua versão actual, confere à Agência a competência pela resolução deste tipo de 
dificuldades presentes e futuras. O relator acredita que a existência de uma Agência 
independente, com as devidas competências para tratar das questões transfronteiriças, 
contribuiria para o desenvolvimento, de um modo mais eficiente e transparente, de 
uma verdadeira legislação europeia da energia.

13. O relator também manifesta a sua preocupação pela dissolução do actual “Grupo 
Europeu de Reguladores da Electricidade e do Gás” (ERGEG) e pelas implicações que 
isso poderá ter em termos de independência, uma vez que a Agência, tal como 
proposta actualmente, será excessivamente dependente da Comissão Europeia.



PE400.681v02-00 20/21 PR\707470PT.doc

PT

Requisitos de separação da propriedade no âmbito da Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte

14. O relator congratula-se com a proposta da Comissão de formalizar o actual quadro de 
cooperação dos operadores de redes de transporte para promover a integração a nível 
europeu e desenvolver a harmonização plena das regras técnicas entre os 27 
Estados-Membros.

15. Para que o modelo da Rede Europeia dos Operadores das Redes de Transporte 
funcione de forma correcta, independentemente do nível de separação da propriedade 
exigido em cada Estado-Membro – ou seja, RTO ou ISO (operadores independentes 
do sistema) separados -, o relator está convicto de que todos os operadores na Rede 
Europeia dos Operadores das Redes de Transporte devem ser tratados em pé de 
igualdade no que se refere às suas obrigações enquanto operadores de sistema e 
entidades responsáveis pela garantia de segurança de acesso não discriminatório à 
rede.

Investimentos

16. As propostas da Comissão de apresentação de um plano de investimento de 10 anos 
pelos ORT são conformes com as obrigações já existentes a nível de 
Estados-Membros, pelo que o relator se congratula com o intuito de lhe acrescentar 
uma dimensão europeia, em particular, no que se refere à modernização e à melhoria 
das capacidades de transporte entre os Estados-Membros.

17. Contudo, é importante que este plano seja adoptado pela entidade reguladora e não 
seja, unicamente, submetido a revisão.

Transparência

18. O relator está convencido de que a entidade reguladora deve desenvolver regras sobre 
transparência em consulta com os TSO, e que estas não devem ser meramente revistas 
pela Agência. Conquanto considere positivo o desenvolvimento de orientações a nível 
comunitário, o relator preferiria que estas orientações fossem vinculativas quanto aos 
elementos mais importantes.

19. Igualmente, deseja salientar que em algumas partes do regulamento, a transparência 
parece ser confundida com monitorização e notificação, pelo que gostaria de 
estabelecer uma distinção entre estas no presente relatório.

Harmonização

20. O relator entende que a harmonização não é suficientemente valorizada na proposta. A 
existência de 27 quadros normativos diferentes é um dos principais obstáculos à 
integração dos mercados da energia. Por isso, entende que o carácter voluntário da 
harmonização das regras técnicas e comerciais não será suficiente para superar os 
actuais obstáculos ao comércio transfronteiriço entre os Estados-Membros causados 
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por uma integração insuficiente. Por este motivo, pensa que a harmonização dos 
códigos técnicos, assim como do quadro normativo deve ser um dos objectivos 
principais do pacote de medidas.

Mercados regionais

21. O relator considera que a inclusão do desenvolvimento dos mercados regionais nos 
regulamentos e directivas constitui uma medida positiva na via da integração. Com 
efeito, os progressos recentemente alcançados neste campo, assim como os já 
consagrados, como o mercado nórdico, poderiam proporcionar uma base sólida de 
comparação de diferentes modelos e, possivelmente, de extrapolação de algumas 
destas experiências a nível comunitário.

Níveis de interligação

22. O relator acolhe com satisfação a nomeação dos coordenadores especiais para acelerar 
o desenvolvimento dos quatro principais projectos de interligação entre os 
Estados-Membros, que têm estado bloqueados, manifestando-se convencido de que 
podem ter uma influência positiva na aceleração destes processos através da mediação 
entre todos os actores e partes interessadas.

23. Contudo, estes casos individuais, apesar de serem naturalmente importantes, são 
apenas uma pequena parte do problema, subsistindo ainda muitos obstáculos políticos, 
técnicos e administrativos na União Europeia às capacidades de interligação crescentes 
entre os Estados-Membros, inclusive quando estes projectos são económica e 
tecnicamente viáveis.
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