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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A proposta da Comissão sobre um Regulamento relativo à integridade e à transparência nos 
mercados da energia é um instrumento adaptado às necessidades que visa eliminar os abusos 
de mercado no sector da energia. O documento propõe uma abordagem europeia em relação 
às proibições do abuso de informação privilegiada e da manipulação dos mercados nos 
mercados grossistas da energia para todos os produtos de electricidade e de gás não 
abrangidos pela Directiva relativa ao abuso de mercado.

A adopção de uma abordagem europeia sobre a questão justifica-se pelo facto de as fronteiras 
nacionais representarem uma barreira cada vez menor em termos dos locais onde a 
comercialização se realiza e onde a produção e o consumo têm lugar. Além disso, um abuso 
de mercado num dos Estados-Membros não se restringe a esse Estado-Membro, podendo 
afectar os preços grossistas da electricidade e do gás para além das fronteiras nacionais e fazer 
subir artificialmente os preços que o consumidor tem de pagar. A competitividade e a 
integração dos mercados energéticos europeus determinam, em última análise, os custos da 
energia para os agregados familiares na Europa. Se não forem combatidos eficazmente, os 
abusos de mercado conduzirão a um aumento dos preços da energia em todos os 
Estados-Membros.

Relativamente ao âmbito do regulamento, é de assinalar que os mercados grossistas da 
energia devem não só incluir bolsas organizadas, mas também mercados não regulamentados, 
na medida em que estas transacções podem influenciar as negociações nas bolsas de energia.
O relator considera que o regulamento deve prever a possibilidade de acesso das autoridades 
competentes a toda a informação pertinente em toda a União, incluindo contratos bilaterais, a 
fim de poderem compreender cabalmente a evolução dos mercados.

O Regulamento atribui à Comissão competência para aprovar actos delegados no que respeita 
à obrigação de comunicação de informações, estabelecendo o calendário, forma e conteúdo da 
informação que os participantes no mercado devem fornecer. A Comissão terá igualmente 
competência para aprovar actos delegados contendo as definições de informação privilegiada 
e de manipulação do mercado, definições essas que devem ser dinâmicas e estarão sujeitas a 
alteração. O relator é da opinião de que o prazo para a formulação de objecções aos actos 
delegados previstos no regulamento deve ser compatível com o entendimento comum sobre 
disposições práticas relativas à utilização de actos delegados. O regulamento deve prever a 
possibilidade de prorrogar por dois meses o prazo para a formulação de objecções. Ao 
preparar e elaborar actos delegados, que se destinam a alterar partes não essenciais do 
regulamento, a Comissão deve assegurar a transmissão atempada dos documentos pertinentes 
e efectuar as consultas necessárias.

Por último, é importante garantir que os consumidores possam ter confiança na integridade 
dos mercados da electricidade e do gás e que os preços fixados nos mercados grossistas de 
energia reflictam uma interacção justa entre a oferta e a procura. Os consumidores são os 
beneficiários finais da transparência e integridade dos mercados grossistas da energia e as 
vítimas principais dos abusos de mercado. Os preços elevados da energia afectam directa e 
indirectamente os consumidores, na medida em que estes não só têm de pagar os preços 
elevados da energia como esses preços elevados também irão fazer subir artificialmente os 
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preços de outros produtos e serviços. Por estas razões, e a fim de ser um instrumento de 
dissuasão eficaz, o relator propõe que o Regulamento preveja a possibilidade de as sanções 
não só terem em conta os benefícios potenciais e a gravidade da infracção, mas também os 
danos causados aos consumidores.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores insta a Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1 

Texto da Comissão Alteração

(1) É importante garantir que os 
consumidores possam ter confiança na 
integridade dos mercados da electricidade 
e do gás e que os preços fixados nos 
mercados grossistas de energia reflictam 
uma interacção justa entre a oferta e a 
procura.

(1) É importante que os preços fixados nos 
mercados grossistas de energia reflictam 
uma interacção justa entre a oferta e a 
procura, a fim de garantir que os 
consumidores e as microempresas 
paguem um preço justo pela electricidade 
e pelo gás em todo o Espaço Económico 
Europeu, o que, a longo prazo, 
aumentaria a confiança dos 
consumidores nos mercados da 
electricidade e do gás e asseguraria o 
acesso de todos os cidadãos à energia 
disponível a preços acessíveis.

Justificação

A finalidade do presente Regulamento é garantir preços justos para a energia. Além disso, 
quando se trata de questões de energia, há que salientar claramente o papel dos nossos 
parceiros no Espaço Económico Europeu.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Os mercados da energia estão cada vez (3) Os mercados da energia estão cada vez 
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mais interligados em toda a União. O 
abuso de mercado num Estado-Membro 
afecta os preços grossistas da electricidade 
e do gás para além das fronteiras nacionais. 
Por conseguinte, a preocupação de garantir 
a integridade dos mercados não pode ser 
exclusivamente assumida pelos Estados-
Membros a nível individual.

mais interligados em toda a União. O 
abuso de mercado num Estado-Membro 
afecta não só os preços grossistas da 
electricidade e do gás para além das 
fronteiras nacionais, mas também os 
preços retalhistas ao consumidor e às 
microempresas. Por conseguinte, a 
preocupação de garantir a integridade dos 
mercados não pode ser exclusivamente 
assumida pelos Estados-Membros a nível 
individual. Assim sendo, uma sólida 
monitorização transfronteiriça dos 
mercados é essencial para conclusão de 
um mercado interno da energia 
plenamente operacional, interligado e 
integrado.

Justificação

Considerando que o objectivo do regulamento é garantir preços da energia justos, é essencial 
ter em conta a situação específica dos consumidores e das microempresas. 

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Os mercados grossistas de energia 
abarcam tanto os mercados de produtos de 
base como os mercados de derivados, 
estando a formação dos preços em ambos 
os sectores interligada.

(4) Os mercados grossistas de energia 
abarcam tanto os mercados de produtos de 
base como os mercados de derivados, 
estando a formação dos preços em ambos 
os sectores interligada. Entre eles, figuram 
os mercados regulamentados e não 
regulamentados, bem como as 
transacções realizados em mercado de 
balcão (transacções OTC).

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A fim de aumentar a transparência 
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nos mercados grossistas de energia, a 
Agência de Cooperação dos Reguladores 
de Energia (ACRE) deve introduzir um 
registo dos participantes no mercado.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 11 

Texto da Comissão Alteração

(11) É necessário explicitar as definições 
de informação privilegiada e de 
manipulação do mercado de modo a terem 
em conta as especificidades dos mercados 
grossistas de energia, que são dinâmicos e 
sujeitos a alterações. Deverá ser atribuída 
competência à Comissão para aprovar 
actos delegados nos termos do artigo 290.º 
do Tratado no que se refere a essas regras 
pormenorizadas.

(11) É necessário explicitar as definições 
de informação privilegiada e de 
manipulação do mercado de modo a terem 
em conta as especificidades dos mercados 
grossistas de energia, que são dinâmicos e 
sujeitos a alterações. Deverá ser atribuída 
competência à Comissão para aprovar 
actos delegados nos termos do artigo 290.º 
do Tratado no que se refere a essas regras 
pormenorizadas. Na preparação e 
elaboração de actos delegados, a 
Comissão deve assegurar a transmissão 
simultânea, tempestiva e adequada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho e levar a efeito, 
com bastante antecedência, consultas 
apropriadas e transparentes, incluindo a 
nível de peritos.

Justificação

Referência ao Entendimento Comum sobre Disposições Práticas relativas à Utilização de 
Actos Delegados.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A monitorização eficiente do mercado (13) A monitorização eficiente do mercado 
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é essencial para detectar e dissuadir as 
práticas abusivas nos mercados grossistas 
de energia. A Agência é o organismo mais 
bem posicionado para realizar essa 
monitorização, uma vez que possui uma 
perspectiva dos mercados da electricidade 
e do gás a nível da União e os necessários 
conhecimentos especializados sobre o 
funcionamento desses mercados e redes. 
As entidades reguladoras nacionais, que 
têm uma importante compreensão da 
evolução dos mercados da energia nos seus 
Estados-Membros, devem desempenhar 
um papel relevante para assegurar uma 
monitorização eficiente desses mercados.

é essencial para detectar e dissuadir as 
práticas abusivas nos mercados grossistas 
de energia. A Agência é o organismo mais 
bem posicionado para realizar essa 
monitorização, uma vez que possui uma 
perspectiva dos mercados da electricidade 
e do gás a nível da União e os necessários 
conhecimentos especializados sobre o 
funcionamento desses mercados e redes. 
As entidades reguladoras nacionais, que 
têm uma importante compreensão da 
evolução dos mercados da energia nos seus 
Estados-Membros, devem desempenhar 
um papel relevante para assegurar uma 
monitorização eficiente desses mercados.
Assim sendo, a preocupação de assegurar 
uma adequada monitorização e 
transparência do mercado da energia 
depende de uma estreita cooperação e do 
reforço da coordenação entre a Agência 
europeias e as autoridades nacionais.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 15 

Texto da Comissão Alteração

(15) A fim de garantir a flexibilidade 
necessária na recolha de informações sobre 
as transacções de produtos energéticos 
grossistas, deverá ser atribuída 
competência à Comissão para aprovar 
actos delegados nos termos do artigo 290.º 
do Tratado, que estabeleçam o calendário, 
a forma e o conteúdo das informações que 
os participantes no mercado devem 
fornecer. As obrigações em matéria de 
comunicação de informações não devem 
acarretar custos desnecessários para os 
participantes no mercado. As pessoas que 
comunicam transacções a uma autoridade 
competente em conformidade com o 
disposto na Directiva 2004/39/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 
de Abril de 2004, relativa aos mercados de 

(15) A fim de garantir a flexibilidade 
necessária na recolha de informações sobre 
as transacções de produtos energéticos 
grossistas, deverá ser atribuída
competência à Comissão para aprovar 
actos delegados nos termos do artigo 290.º 
do Tratado, que estabeleçam o calendário, 
a forma e o conteúdo das informações que 
os participantes no mercado devem 
fornecer. As obrigações em matéria de 
comunicação de informações não devem 
acarretar custos desnecessários para os 
participantes no mercado, mas deve 
assegurar que a Agência receba todas as 
informações necessárias à eficaz 
realização das suas tarefas. As pessoas 
que comunicam transacções a uma 
autoridade competente em conformidade 
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instrumentos financeiros1, e aos 
repositórios de transacções e autoridades 
competentes em conformidade com o 
disposto no Regulamento ../.. do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativo 
aos derivados OTC, às contrapartes 
centrais e aos repositórios de transacções 
não devem, por conseguinte, ser sujeitas a 
obrigações adicionais de notificação ao 
abrigo do presente regulamento.

com o disposto na Directiva 2004/39/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
21 de Abril de 2004, relativa aos mercados 
de instrumentos financeiros1, e aos 
repositórios de transacções e autoridades 
competentes em conformidade com o 
disposto no Regulamento ../.. do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativo 
aos derivados OTC, às contrapartes 
centrais e aos repositórios de transacções 
não devem, por conseguinte, ser sujeitas a 
obrigações adicionais de notificação ao 
abrigo do presente regulamento. Cumpre, 
porém, assegurar que essas autoridades 
relevantes e os repositórios de transacções 
disponibilizem de imediato à Agência 
todas as informações disponíveis 
necessárias. Na preparação e elaboração 
de actos delegados, a Comissão deve 
assegurar a transmissão simultânea, 
tempestiva e adequada dos documentos 
pertinentes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho e levar a efeito, com bastante 
antecedência, consultas apropriadas e 
transparentes, incluindo a nível de 
peritos.

JO L 145 de 30.4.2004, p. 1-44. JO L 145 de 30.4.2004, p. 1-44.

Justificação

Referência ao Entendimento Comum sobre Disposições Práticas relativas à Utilização de 
Actos Delegados.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Caso as informações não sejam 
sensíveis do ponto de vista comercial, a 
Agência deverá poder colocá-las ao dispor 
dos participantes no mercado e do público 
em geral. Essa transparência é susceptível 
de contribuir para aumentar a confiança no 
mercado e para aumentar o conhecimento 
sobre o funcionamento dos mercados 

(18) Caso as informações não sejam 
sensíveis do ponto de vista comercial, a 
Agência deverá poder colocá-las ao dispor 
dos participantes no mercado e do público 
em geral. Essa transparência é susceptível 
de contribuir para aumentar a confiança no 
mercado e para aumentar o conhecimento 
sobre o funcionamento dos mercados 
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grossistas de energia. grossistas de energia. Para assegurar uma 
maior transparência e o acesso do público 
às informações sobre os preços da energia 
no mercado grossista, a Agência deve 
elaborar mensalmente um relatório por 
país sobre a evolução dos preços nos 
mercados grossistas da energia.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 23 

Texto da Comissão Alteração

(23) É importante que as sanções aplicadas 
em caso de violação do presente 
regulamento sejam proporcionais e 
dissuasivas, e que reflictam a gravidade das 
infracções e os potenciais benefícios da 
comercialização com base em informação 
privilegiada e da manipulação do mercado. 
Reconhecendo as interacções entre a 
comercialização de produtos derivados da 
electricidade e do gás e a comercialização 
de electricidade e gás propriamente ditos, 
as sanções aplicadas às violações do 
presente regulamento devem ser 
consentâneas com as sanções adoptadas 
pelos Estados-Membros em aplicação da 
Directiva 2003/6/CE.

(23) É importante que as sanções aplicadas 
em caso de violação do presente 
regulamento sejam proporcionais e 
dissuasivas, e que reflictam a gravidade das 
infracções, os potenciais benefícios da 
comercialização com base em informação 
privilegiada e da manipulação do mercado, 
e os danos causados ao consumidor. 
Reconhecendo as interacções entre a 
comercialização de produtos derivados da 
electricidade e do gás e a comercialização 
de electricidade e gás propriamente ditos, 
as sanções aplicadas às violações do 
presente regulamento devem ser 
consentâneas com as sanções adoptadas 
pelos Estados-Membros em aplicação da 
Directiva 2003/6/CE. Para evitar a 
arbitragem regulamentar, na qual os 
contratos são concluídos em países em 
que o risco de incorrer em sanções é 
mínimo, a Comissão deve rever 
periodicamente a situação e propor, em 
devido tempo, um sistema de sanções 
mínimas harmonizadas na União 
Europeia.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece regras 
que proíbem práticas abusivas nos 
mercados grossistas de energia, 
compatíveis com as aplicáveis nos 
mercados financeiros. O regulamento 
estabelece que a monitorização dos 
mercados grossistas de energia é efectuada 
pela Agência.

O presente regulamento estabelece regras 
que proíbem práticas abusivas nos 
mercados grossistas de energia, 
compatíveis com as aplicáveis nos 
mercados financeiros. O regulamento 
estabelece que a monitorização dos 
mercados grossistas de energia é efectuada 
pela Agência, em estreita colaboração 
com as entidades reguladoras nacionais.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

1. «Informação privilegiada», toda a 
informação com carácter preciso, que não 
tenha sido tornada pública e diga respeito, 
directa ou indirectamente, a um ou mais 
produtos energéticos grossistas e que, caso 
fosse tornada pública, seria susceptível de 
influenciar de maneira sensível os preços 
desses produtos.

1. «Informação privilegiada», toda a 
informação com carácter preciso, que não 
tenha sido tornada pública e diga respeito, 
directa ou indirectamente, a um ou mais 
produtos energéticos grossistas e que, caso 
fosse tornada pública, seria provável que 
influenciasse de maneira sensível os 
preços desses produtos.

Justificação

Garantir a coerência com as definições utilizadas na Directiva relativa aos abusos de 
mercado.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea a) – travessão 2 

Texto da Comissão Alteração

– assegurem ou tentem assegurar, por 
acção de uma pessoa, ou pessoas agindo de 

– assegurem, por acção de uma pessoa, ou 
pessoas agindo de forma concertada, o 
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forma concertada, o preço de um ou mais 
produtos energéticos grossistas a um nível 
anormal ou artificial, a menos que a 
pessoa que realizou as operações ou 
emitiu as ordens faça prova da 
legitimidade das razões que a levaram a 
realizar essas operações ou a emitir essas 
ordens e da conformidade das operações e 
ordens com as práticas de mercado aceites 
no mercado grossista de energia em 
questão; ou

preço de um ou mais instrumentos 
financeiros a um nível anormal ou 
artificial; ou

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Contratos relativos à conversão do 
gás natural (desliquefacção e 
liquefacção);

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

5. «Mercado grossista de energia», 
qualquer mercado na União em que sejam 
comercializados produtos energéticos 
grossistas;

5. «Mercado grossista de energia», 
qualquer mercado, regulamentado ou não, 
e transacções no mercado de balcão 
(OTC) na União em que sejam 
comercializados produtos energéticos 
grossistas;

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 6-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

6-A. "Participante no mercado", 
qualquer pessoa que participe em 
transacções, incluindo a emissão de 
ordens, em um ou mais mercados 
grossistas de energia;

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 6-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

6-B. "Pessoa", qualquer pessoa singular 
ou colectiva;

Justificação

Cf. Directiva 2003/6/CE relativa ao abuso de informação privilegiada e à manipulação de 
mercado (abuso de mercado).

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 4 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

4. Os participantes no mercado devem 
divulgar publicamente a informação 
privilegiada respeitante à empresa ou às 
instalações que o participante em causa 
possui ou controla, ou por cujas questões 
operacionais é total ou parcialmente 
responsável. Essa informação inclui as 
informações com relevância para a 
capacidade das instalações de produção, 
armazenamento, consumo ou transporte de 
electricidade ou de gás natural.

4. No que respeita ao n.º 1, alínea b), os 
participantes no mercado devem divulgar 
efectiva e publicamente a informação 
privilegiada respeitante à empresa ou às 
instalações que o participante em causa 
possui ou controla, ou por cujas questões 
operacionais é total ou parcialmente 
responsável. Essa informação inclui as 
informações com relevância para a 
capacidade das instalações de produção, 
armazenamento, consumo ou transporte de 
electricidade ou de gás natural.
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Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de ter em conta a evolução futura 
dos mercados grossistas de energia, a 
Comissão aprova actos delegados em 
conformidade com o artigo 15.º e sob 
reserva das condições previstas nos artigos 
16.º e 17.º, especificando as definições 
estabelecidas no artigo 2.º, n.ºs 1 a 5.

1. A fim de ter em conta a evolução futura 
dos mercados grossistas de energia e de 
garantir uma aplicação uniforme do 
presente regulamento na União, a 
Comissão aprova actos delegados em 
conformidade com o artigo 15.º e sob 
reserva das condições previstas nos artigos 
16.º e 17.º, especificando as definições 
estabelecidas no artigo 2.º, n.ºs 1 a 5.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Para levar eficazmente a efeito as 
suas tarefas, a Agência deve ter 
igualmente acesso às informações sobre 
as infra-estruturas físicas das redes, 
condutas e instalações de 
armazenamento, a fim de lhe permitir 
levar a efeito a concepção do mercado, 
identificar pontos de estrangulamento, 
codificar capacidades e decidir sobre 
algoritmos para a disponibilidade da rede 
que assegurem condições de mercado 
plenamente transparentes.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. A Agência apresenta, pelo menos 
anualmente, um relatório à Comissão sobre 
as actividades que lhe são atribuídas pelo 

3. A Agência apresenta, pelo menos 
anualmente, um relatório ao Parlamento 
Europeu e à Comissão sobre as actividades 
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presente regulamento. Esses relatórios 
notificarão à Comissão as deficiências 
existentes nas regras, normas e 
procedimentos de mercado que possam 
facilitar o abuso de informação privilegiada 
e a manipulação de mercado, ou 
comprometer o mercado interno. Os 
relatórios podem ser combinados com o 
relatório mencionado no artigo 11.º, n.º 2, 
do Regulamento (CE) n.º 713/2009.

que lhe são atribuídas pelo presente 
regulamento e torna público esse relatório. 
Esses relatórios notificarão à Comissão as 
deficiências existentes nas regras, normas e 
procedimentos de mercado que possam 
facilitar o abuso de informação privilegiada 
e a manipulação de mercado, ou 
comprometer o mercado interno. Os 
relatórios podem ser combinados com o 
relatório mencionado no artigo 11.º, n.º 2, 
do Regulamento (CE) n.º 713/2009.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Agência pode formular as 
recomendações sobre os registos das 
transacções, incluindo ordens para 
operações, que considere necessárias para 
monitorizar de forma eficaz e eficiente os 
mercados grossistas de energia. Antes de 
formular essas recomendações, a Agência 
deve consultar as partes interessadas, em 
conformidade com o disposto no artigo 
10.º do Regulamento (CE) n.º 713/2009. A 
Agência consultará, nomeadamente, a 
AEVMM, as entidades reguladoras 
nacionais e as autoridades financeiras 
competentes dos Estados-Membros.

A Agência pode formular as 
recomendações sobre os registos das 
transacções, incluindo ordens para 
operações e transacções de comércio 
bilateral, que considere necessárias para 
monitorizar de forma eficaz e eficiente os 
mercados grossistas de energia. Antes de 
formular essas recomendações, a Agência 
deve consultar as partes interessadas, em 
conformidade com o disposto no artigo 
10.º do Regulamento (CE) n.º 713/2009. A 
Agência consultará, nomeadamente, a 
AEVMM, as entidades reguladoras 
nacionais e as autoridades financeiras 
competentes dos Estados-Membros.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Todas as recomendações devem ser 
colocadas à disposição do Parlamento 
Europeu, do Conselho e da Comissão 



AD\868239PT.doc 15/20 PE462.549v02-00

PT

Europeia e divulgadas publicamente.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Agência publicará mensalmente 
um relatório por país sobre a evolução dos 
preços nos mercados grossistas da 
electricidade e do gás da União Europeia.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Tendo em conta as substanciais 
variações dos preços do gás e da 
electricidade no consumidor final 
causadas pelas flutuações dos preços das 
matérias-primas, cumpre envidar esforços 
para facilitar a introdução de impostos 
especiais de consumo variáveis às 
matérias-primas em questão, 
estabilizando, assim, os preços pagos pelo 
consumidor final.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Deve ser facultado à Agência um registo 
das transacções nos mercados grossistas de 
energia, incluindo ordens para operações. 
A Comissão aprova actos delegados em 
conformidade com o artigo 15.º e nas 

1. Deve ser facultado à Agência um registo 
das transacções nos mercados grossistas de 
energia, incluindo ordens para operações. 
A Comissão aprova actos delegados em 
conformidade com o artigo 15.º e nas 
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condições previstas nos artigos 16.º e 17.º, 
nos quais estabelece o calendário, a forma 
e o conteúdo com que esta informação é 
comunicada e nos quais define, se for caso 
disso, os limiares para a comunicação das 
transacções, além de especificar os tipos de 
contratos cujas transacções devem ser 
comunicadas.

condições previstas nos artigos 16.º e 17.º, 
nos quais estabelece o calendário, a forma 
e o conteúdo com que esta informação é 
comunicada e nos quais define os limiares 
para a comunicação das transacções, além 
de especificar os tipos de contratos cujas 
transacções devem ser comunicadas.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

2. Os actos delegados a que se refere o n.º 
1 devem assegurar que as pessoas a que se 
refere o n.º 3, alíneas a), b) e c), que 
comunicaram transacções nos termos da 
Directiva 2004/39/CE ou do Regulamento 
(CE)---/---- do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativo aos derivados OTC, às 
contrapartes centrais e aos repositórios de 
transacções [Regulamento relativo à Infra-
estrutura do Mercado Europeu –
2010/0250(COD)] não sejam sujeitas a 
obrigações de notificação para além das 
estabelecidas na referida legislação.

2. Os actos delegados a que se refere o 
n.º 1 devem assegurar que as pessoas a que 
se refere o n.º 3, alíneas a), b) e c), que 
comunicaram transacções nos termos da 
Directiva 2004/39/CE ou do Regulamento 
(CE)---/---- do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativo aos derivados OTC, às 
contrapartes centrais e aos repositórios de 
transacções [Regulamento relativo à Infra-
estrutura do Mercado Europeu –
2010/0250(COD)] não sejam sujeitas a 
obrigações de notificação para além das 
estabelecidas na referida legislação, desde 
que as obrigações de notificação 
constantes do presente regulamento sejam 
cumpridas.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. A Agência estabelecerá mecanismos 
para partilhar as informações que recebe 
em conformidade com o artigo 6.º, n.º 1, e 
o artigo 7.º, com as entidades reguladoras 
nacionais, as autoridades financeiras 
competentes dos Estados-Membros, as 

1. A Agência estabelecerá mecanismos 
para partilhar as informações que recebe 
em conformidade com o artigo 6.º, n.º 1, e 
o artigo 7.º, com as entidades reguladoras 
nacionais, as autoridades financeiras 
competentes dos Estados-Membros, as 
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autoridades da concorrência dos 
Estados-Membros e outras autoridades 
relevantes. A Agência só permitirá o 
acesso aos mecanismos mencionados no 
n.º 1 a organismos que tenham criado 
sistemas que permitam que a Agência 
cumpra os requisitos previstos no artigo 
9.º, n.º 1.

autoridades da concorrência dos 
Estados-Membros, a AEVMM e outras 
autoridades relevantes. A Agência só 
permitirá o acesso aos mecanismos 
mencionados no n.º 1 a organismos que 
tenham criado sistemas que permitam que 
a Agência cumpra os requisitos previstos 
no artigo 9.º, n.º 1.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. A Agência pode decidir divulgar 
publicamente partes das informações que 
detém, sob condição de não serem 
divulgadas informações comercialmente 
sensíveis sobre participantes no mercado 
ou transacções em concreto.

2. Sem prejuízo do disposto no artigo 12.º, 
a Agência deve divulgar publicamente 
partes das informações que detém, num 
formato agregado, anonimizado e 
acessível que aumente a confiança no 
mercado e a sua transparência, sob 
condição de não serem divulgadas 
informações comercialmente sensíveis 
sobre participantes no mercado ou 
transacções em concreto

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Ordenar a comunicação dos registos 
telefónicos e de transmissão de dados 
existentes;

(d) Ordenar a comunicação dos registos 
telefónicos e de transmissão de dados 
existentes, no devido respeito da 
legislação em matéria de protecção de 
dados pessoais;

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 13
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros estabelecem as 
regras relativas às sanções aplicáveis às 
infracções ao presente regulamento e 
tomam todas as medidas necessárias para 
assegurar a sua aplicação. Essas sanções 
devem ser efectivas, proporcionadas e 
dissuasivas. Até …, o mais tardar, os 
Estados-Membros notificam as disposições 
em causa à Comissão devendo também 
notificar, sem demora, qualquer alteração 
posterior que as afecte.

Os Estados-Membros estabelecem as 
regras relativas às sanções aplicáveis às 
infracções ao presente regulamento e 
tomam todas as medidas necessárias para 
assegurar a sua aplicação. As sanções 
previstas devem ser eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas e reflectir os 
danos causados aos consumidores.
Até …, o mais tardar, os Estados-Membros 
notificam as disposições em causa à 
Comissão devendo também notificar, sem 
demora, qualquer alteração posterior que as 
afecte. A Comissão deve proceder 
anualmente à avaliação da eficácia dos 
sistemas nacionais de sanções, tendo em 
vista propor normas mínimas para as 
sanções na União Europeia.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-A. Na preparação e elaboração de actos 
delegados, a Comissão deve assegurar a 
transmissão simultânea, tempestiva e 
apropriada dos documentos pertinentes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho. A 
Comissão levará igualmente a efeito, com 
bastante antecedência, consultas 
apropriadas e transparentes, incluindo a 
nível de peritos, em conformidade com o 
previsto no Entendimento Comum sobre 
Disposições Práticas relativas à Utilização 
de Actos Delegados.

Justificação

Referência ao Entendimento Comum sobre Disposições Práticas relativas à Utilização de 
Actos Delegados.
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Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A decisão de revogação põe termo à 
delegação de poderes especificada na 
própria decisão. Produz efeitos
imediatamente ou numa data posterior 
especificada na decisão. A decisão de 
revogação não prejudica a validade dos 
actos delegados já em vigor. A decisão é 
publicada no Jornal Oficial da União 
Europeia.

3. A decisão de revogação põe termo à 
delegação de poderes especificada na 
própria decisão. Produz efeitos no dia 
seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia ou numa data 
posterior nela especificada. A decisão de 
revogação não prejudica a validade dos 
actos delegados já em vigor. A decisão é 
publicada no Jornal Oficial da União 
Europeia.

Justificação

Para garantir a certeza jurídica, é necessário especificar a data exacta. A presente redacção 
é uma cláusula-tipo proposta no Anexo ao Entendimento Comum sobre Disposições Práticas 
relativas à Utilização de Actos Delegados.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. O Parlamento Europeu e o Conselho 
podem formular objecções ao acto 
delegado no prazo de três meses a contar 
da data de notificação. Por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho, este 
prazo é prolongado por um mês.

1. O Parlamento Europeu e o Conselho 
podem formular objecções ao acto 
delegado no prazo de três meses a contar 
da data de notificação. Por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho, este 
prazo é prorrogado por dois meses.

Justificação

Garantir a coerência com o Entendimento Comum sobre Disposições Práticas relativas à 
Utilização de Actos Delegados.
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Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

3-A. Em caso de objecção por parte do 
Parlamento Europeu ou do Conselho, a 
Comissão, por ocasião da preparação e 
elaboração de novos actos delegados, 
informa o Parlamento Europeu e o 
Conselho sobre o modo como a objecção 
foi tida em conta.
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