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Alteração 52
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Título 1 – título

Texto da Comissão Alteração

Proposta de REGULAMENTO DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO relativo à integridade e à 
transparência nos mercados da energia 
(Texto relevante para efeitos do EEE)

Proposta de REGULAMENTO DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO relativo à integridade e à 
transparência nos mercados grossistas da 
energia (Texto relevante para efeitos do 
EEE)

Or. ro

Justificação

Por razões de coerência com o texto do regulamento.

Alteração 53
Herbert Reul

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 garantir que os 
consumidores e demais participantes no 
mercado possam ter confiança na 
integridade dos mercados grossistas da 
electricidade e do gás e que os preços 
fixados nestes mercados reflictam uma 
interacção justa, baseada na concorrência, 
entre a oferta e a procura.

Or. de

Justificação

É igualmente necessário que os comerciantes e os produtores possam ter confiança no 
funcionamento dos mercados grossistas. Esta reformulação permite também a coerência com 
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o artigo 1.º.

Alteração 54
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

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 garantir a confiança na 
integridade dos mercados da electricidade e 
do gás e que os preços fixados nos 
mercados grossistas da electricidade e do 
gás reflictam uma interacção justa entre a 
oferta e a procura, o que permitirá aos 
consumidores ter confiança nestes 
mercados.

Or. en

Justificação

A confiança dos consumidores não constitui o principal objectivo do presente regulamento.

Alteração 55
Hannes Swoboda

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 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 e que não sejam possíveis lucros 
ilegítimos resultantes de abuso do 
mercado.

Or. en
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Alteração 56
Konrad Szymański

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 garantir que os 
consumidores e outros participantes no 
mercado possam ter confiança na 
integridade dos mercados grossistas da 
electricidade e do gás e que os preços 
fixados nesses mercados grossistas de 
energia reflictam uma interacção justa 
entre a oferta e a procura.

Or. en

Alteração 57
Silvia-Adriana Ţicău

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 garantir que os 
consumidores possam ter confiança na 
integridade dos mercados grossistas 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.

Or. ro

Justificação

Por razões de coerência.

Alteração 58
Anni Podimata
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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 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 e competitiva entre a 
oferta e a procura.

Or. en

Alteração 59
Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) A transparência dos mercados da 
energia é indispensável a uma maior 
integração e liberalização do mercado da 
energia da União, pelo que o presente 
regulamento deve trazer importantes 
benefícios para o consumidor.

Or. en

Alteração 60
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A recomendação do Comité das 
Autoridades de Regulamentação dos 
Mercados Europeus de Valores Mobiliários 
e do Grupo Europeu de Reguladores da 

(2) A recomendação do Comité das 
Autoridades de Regulamentação dos 
Mercados Europeus de Valores Mobiliários 
e do Grupo Europeu de Reguladores da 
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Electricidade e do Gás confirmou que o 
âmbito da legislação existente pode não 
responder adequadamente às questões 
relativas à integridade dos mercados nos 
sectores da electricidade e do gás, 
sugerindo que se pondere a criação de um 
quadro legislativo adequado no sector da 
energia para prevenir os abusos de 
mercado.

Electricidade e do Gás confirmou que o 
âmbito da legislação existente pode não 
responder adequadamente às questões 
relativas à integridade dos mercados nos 
sectores da electricidade e do gás, 
sugerindo que se pondere a criação de um 
quadro legislativo adequado, 
especificamente concebido para o sector 
da energia, que previna abusos de mercado 
e tenha em conta condições sectoriais  
não  abrangidas por outras directivas e 
regulamentos.

Or. en

Justificação

É necessário salientar as diferentes naturezas, por exemplo, da Directiva relativa ao abuso 
de mercado, que é de carácter geral, e do Regulamento relativo à integridade e à 
transparência nos mercados da energia, específico para o sector da energia.

Alteração 61
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Os mercados da energia estão cada vez 
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.

(3) Os mercados grossistas da energia 
estão cada vez 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.

Or. ro

Justificação

Razões de coerência.
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Alteração 62
Bendt Bendtsen

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Os mercados da energia estão cada vez 
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.

(3) Os mercados da energia estão cada vez 
mais interligados em toda a União. O 
abuso de mercado num Estado-Membro 
afecta muitas vezes 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.

Or. en

Alteração 63
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Os mercados da energia estão cada vez 
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.

(3) Os mercados da energia estão cada vez 
mais interligados em toda a União. O 
abuso de mercado num Estado-Membro 
afecta muitas vezes 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.

Or. en
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Alteração 64
Teresa Riera Madurell

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. Isto inclui, 
nomeadamente, mercados 
regulamentados, sistemas de negociação 
multilateral e transacções no mercado de 
balcão (OTC), directas ou através de 
mediadores.

Or. en

Alteração 65
Claude Turmes

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. Isto inclui, 
nomeadamente, mercados 
regulamentados, sistemas de negociação 
multilateral e transacções no mercado de 
balcão (OTC), directas ou através de 
mediadores.

Or. en

Justificação

Os contratos bilaterais devem igualmente estar cobertos pelo presente regulamento, que deve 
abranger todos os operadores e todas as transacções do mercado.
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Alteração 66
Herbert Reul

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. Os contratos a 
longo prazo e os contratos com 
consumidores finais não são abrangidos 
pelo âmbito de aplicação do presente 
regulamento.

Or. de

Alteração 67
Adam Gierek

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, que 
são de importância vital para os mercados 
de energia e os mercados financeiros, 
estando a formação dos preços em ambos 
os sectores interligada.

Or. pl

Justificação

O objectivo é ter plenamente em conta todos os instrumentos de mercado que influenciam o 
modo como são formados os preços reais. Os investimentos dos mercados de derivados 
abriram caminho à especulação que conduziu à crise financeira.



AM\865269PT.doc 11/102 PE464.684v01-00

PT

Alteração 68
András Gyürk

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 da electricidade 
e do gás abarcam tanto os mercados de 
produtos de base como os mercados de 
derivados, estando a formação dos preços 
em ambos os sectores interligada.

Or. en

Alteração 69
Claude Turmes

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Para aumentar a transparência no 
mercado grossista de energia, a Agência 
de Cooperação dos Reguladores da 
Energia (a “Agência”) vai introduzir um 
registo de participantes no mercado e 
investigar a viabilidade e a oportunidade 
de migrar os derivados OTC para 
mercados de negociação que incluam a 
compensação.

Or. en

Justificação

A comercialização de OTC responde pela maior parte das transacções do mercado grossista 
de energia na maior parte dos Estados-Membros. Se estas transacções forem realizadas em 
mercados de negociação, a transparência do mercado aumenta significativamente. Além 
disso, as obrigações de notificação são transferidas para os organismos responsáveis pela 
aprovação dos mercados de negociação.
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Alteração 70
Claude Turmes

Proposta de regulamento
Considerando 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-B) Para assegurar a igualdade de 
condições entre diferentes mercados e 
formas de contrato, devem ser previstos 
requisitos mínimos para os mercados de 
negociação.

Or. en

Justificação

A migração de transacções para mercados de negociação menos regulamentados deve ser 
evitada mediante o estabelecimento de requisitos mínimos para as bolsas.

Alteração 71
Claude Turmes

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Reconhecendo as interacções entre 
os mercados da electricidade e do gás e os 
mercados do petróleo, do carvão e das 
licenças de emissão de CO2, a Agência 
deve acompanhar estes mercados, para 
assegurar uma perfeita compreensão da 
evolução dos mercados.

Or. en

Justificação

Embora os mercados do petróleo, do carvão e das licenças de emissão de CO2 tenham 
características diferentes dos mercados da electricidade e do gás, estes mercados 
influenciam-se mutuamente, pelo que só o acompanhamento de todos os mercados permite 
assegurar uma prevenção eficaz das práticas abusivas e da manipulação.
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Alteração 72
Claude Turmes

Proposta de regulamento
Considerando 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-B) A Comissão tem em curso uma consulta 
das partes interessadas sobre “Garantir a 
integridade do mercado europeu do carbono”1. 
Em seguida, elaborará com urgência uma 
proposta legislativa específica para introduzir as 
infracções pertinentes no mercado das licenças 
de emissão de CO2 até ao final de 2012, 
assegurando, paralelamente, a sua coerência 
com o presente regulamento.
1 http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/oversight_en.htm

Or. en

Justificação

O instrumento legislativo para assegurar a integridade do mercado europeu do carbono deve 
fazer parte do pacote respeitante à transparência e integridade que engloba o Regulamento 
relativo à integridade e à transparência nos mercados da energia (REMIT), a Directiva 
relativa ao abuso de mercado (MAD), o Regulamento relativo à infra-estrutura do mercado 
europeu (EMIR) e a Directiva “Mercados de Instrumentos Financeiros” (DMIF). A 
Comissão deve, pois, elaborar com urgência a sua proposta, a fim de colmatar a lacuna nos 
mercados do carbono.

Alteração 73
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Neste momento, os comportamentos 
que comprometem a integridade dos 
mercados da energia não se encontram 
claramente proibidos em alguns dos 
mercados mais importantes.

(6) A fim de proteger os consumidores 
finais e garantir preços da energia 
comportáveis para os cidadãos europeus, 
é fundamental proibir os comportamentos 
que comprometem a integridade dos 
mercados da energia.
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Or. ro

Justificação

É importante proteger os consumidores finais e garantir preços da energia comportáveis 
para os cidadãos europeus.

Alteração 74
Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) A manipulação de mercado visa 
garantir uma posição comercial 
dominante em relação à oferta ou à 
procura de um produto energético 
grossista susceptível de conduzir à 
fixação, directa ou indirectamente, dos 
preços de compra ou venda ou à criação 
de condições de transacção não 
equitativas.

Or. en

Alteração 75
Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Considerando 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-B) As autoridades nacionais podem 
influenciar o comportamento das 
empresas de serviços públicos através da 
concessão de direitos especiais ou 
exclusivos ou da participação no seu 
capital e da representação nos órgãos 
administrativos, de gestão ou de 
supervisão das entidades, 
desempenhando, por conseguinte, um 
papel importante na aplicação do presente 
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regulamento, nomeadamente em termos 
de transparência e de não discriminação 
nos contratos públicos.

Or. en

Alteração 76
Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Considerando 6-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-C) A liberalização dos mercados 
energéticos não conduz automaticamente 
ao reforço da concorrência, porquanto os 
operadores estabelecidos mantêm, 
frequentemente, quotas de mercado muito 
substanciais e, em alguns 
Estados-Membros, a presença de 
empresas públicas pode igualmente 
distorcer o funcionamento do mercado. 
Em consequência, o presente regulamento 
deve garantir a igualdade de tratamento 
de todos os operadores do mercado, a fim 
de minimizar o risco de más práticas 
comerciais.

Or. en

Alteração 77
Claude Turmes

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A comercialização de derivados e a 
comercialização de produtos de base são 
conjuntamente utilizadas nos mercados 
grossistas de energia. É pois importante 
que as definições de abuso de mercado, 

(7) A comercialização de derivados e a 
comercialização de produtos de base são 
conjuntamente utilizadas nos mercados 
grossistas de energia. É pois importante 
que as definições de abuso de mercado, 
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que consiste no abuso de informação 
privilegiada e na manipulação de mercado, 
nos mercados de derivados e nos mercados 
de produtos de base, sejam compatíveis.

que consiste no abuso de informação 
privilegiada e na manipulação de mercado, 
nos mercados de derivados e nos mercados 
de produtos de base, sejam compatíveis. O 
presente regulamento é aplicável a todas 
as transacções realizadas, directamente 
ou através de intermediários, no âmbito 
de mercados regulamentados, de sistemas 
de negociação multilateral, de transacções 
OTC ou de contratos bilaterais.

Or. en

Justificação

Todas as formas e organizações de negociação devem ficar sujeitas às disposições do 
presente regulamento, a fim de assegurar a cobertura integral do mercado e de, dessa forma, 
realizar o objectivo de transparência e integridade do presente regulamento.

Alteração 78
Hannes Swoboda

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A comercialização de derivados e a 
comercialização de produtos de base são 
conjuntamente utilizadas nos mercados 
grossistas de energia. É pois importante 
que as definições de abuso de mercado, 
que consiste no abuso de informação 
privilegiada e na manipulação de mercado, 
nos mercados de derivados e nos mercados 
de produtos de base, sejam compatíveis.

(7) A comercialização de derivados e a 
comercialização de produtos de base são 
conjuntamente utilizadas nos mercados 
grossistas de energia. É pois importante 
que as definições de abuso de mercado, 
que consiste no abuso de informação 
privilegiada e na manipulação de mercado, 
nos mercados de derivados e nos mercados 
de produtos de base, sejam compatíveis. 
Em consequência, o presente regulamento 
deve ser aplicável a todas as transacções 
realizadas.

Or. en

Alteração 79
András Gyürk
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Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A comercialização de derivados e a 
comercialização de produtos de base são 
conjuntamente utilizadas nos mercados 
grossistas de energia. É pois importante 
que as definições de abuso de mercado, 
que consiste no abuso de informação 
privilegiada e na manipulação de mercado, 
nos mercados de derivados e nos mercados 
de produtos de base, sejam compatíveis.

(7) A comercialização de derivados e a 
comercialização de produtos de base são 
conjuntamente utilizadas nos mercados 
grossistas de energia. É pois importante 
que as definições de abuso de mercado, 
que consiste no abuso de informação 
privilegiada e na manipulação de mercado, 
nos mercados de derivados e nos mercados 
de produtos de base, sejam compatíveis, 
embora devam igualmente ter em conta as 
características específicas dos mercados 
grossistas da energia.

Or. en

Alteração 80
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A utilização, ou tentativas de utilização, 
de informação privilegiada, quer em 
próprio nome quer em nome de terceiros, 
deve ser claramente proibida. A utilização 
de informação privilegiada também pode 
consistir na comercialização de produtos 
energéticos grossistas por pessoas que 
saibam ou lhes seja exigível saber, que a 
informação que detêm é privilegiada.

(9) A utilização, ou tentativas de utilização, 
de informação privilegiada, quer em 
próprio nome quer em nome de terceiros, 
deve ser claramente proibida. A utilização 
de informação privilegiada também pode 
consistir na comercialização de produtos 
energéticos grossistas por pessoas que 
saibam ou lhes seja exigível saber, que a 
informação que detêm é privilegiada. As 
informações que devam ser tornadas 
públicas por força do disposto no 
Regulamento (CE) n.º 714/2009 ou do 
Regulamento (CE) n.º 715/2009, 
incluindo as orientações e os códigos de 
rede adoptados nos termos desses 
regulamentos, podem constituir a base 
das decisões dos participantes do mercado 
de realizar transacções de produtos 
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energéticos grossistas e, em consequência, 
podem constituir informação privilegiada 
até serem tornadas públicas.

Or. en

Alteração 81
Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A utilização, ou tentativas de utilização, 
de informação privilegiada, quer em 
próprio nome quer em nome de terceiros, 
deve ser claramente proibida. A utilização 
de informação privilegiada também pode 
consistir na comercialização de produtos 
energéticos grossistas por pessoas que 
saibam ou lhes seja exigível saber, que a 
informação que detêm é privilegiada.

(9) A utilização, ou tentativas de utilização, 
de informação privilegiada, quer em 
próprio nome quer em nome de terceiros, 
deve ser claramente proibida. A utilização 
de informação privilegiada também pode 
consistir na comercialização de produtos 
energéticos grossistas por pessoas que 
saibam ou lhes seja exigível saber, que a 
informação que detêm é privilegiada. As 
informações que devam ser tornadas 
públicas por força do disposto no 
Regulamento (CE) n.º 714/2009 ou do 
Regulamento (CE) n.º 715/2009, 
incluindo as orientações e os códigos de 
rede adoptados nos termos desses 
regulamentos, podem ser informações 
susceptíveis de afectar significativamente 
os preços dos produtos energéticos 
grossistas e, em consequência, podem 
constituir informação privilegiada até 
serem tornadas públicas.

Or. en

Alteração 82
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Considerando 9
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Texto da Comissão Alteração

(9) A utilização, ou tentativas de 
utilização, de informação privilegiada, 
quer em próprio nome quer em nome de 
terceiros, deve ser claramente proibida. A 
utilização de informação privilegiada 
também pode consistir na comercialização 
de produtos energéticos grossistas por 
pessoas que saibam ou lhes seja exigível 
saber, que a informação que detêm é 
privilegiada.

(9) A utilização de informação 
privilegiada, quer em próprio nome quer 
em nome de terceiros, deve ser claramente 
proibida. A utilização de informação 
privilegiada também pode consistir na 
comercialização de produtos energéticos 
grossistas por pessoas que saibam ou lhes 
seja exigível saber, que a informação que 
detêm é privilegiada. Apenas as 
informações que devam ser tornadas 
públicas por força do disposto no 
Regulamento (CE) n.º 714/2009 ou do 
Regulamento (CE) n.º 715/2009, 
incluindo as orientações e os códigos de 
rede adoptados nos termos desses 
regulamentos, podem constituir 
informação privilegiada até serem 
tornadas públicas.

Or. en

Alteração 83
Bendt Bendtsen

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A utilização, ou tentativas de utilização, 
de informação privilegiada, quer em 
próprio nome quer em nome de terceiros, 
deve ser claramente proibida. A utilização 
de informação privilegiada também pode 
consistir na comercialização de produtos 
energéticos grossistas por pessoas que 
saibam ou lhes seja exigível saber, que a 
informação que detêm é privilegiada.

(9) A utilização, ou tentativas de utilização, 
de informação privilegiada, quer em 
próprio nome quer em nome de terceiros, 
deve ser claramente proibida. A utilização 
de informação privilegiada também pode 
consistir na comercialização de produtos 
da electricidade ou do gás grossistas por 
pessoas que saibam ou lhes seja exigível 
saber, que a informação que detêm é 
privilegiada.

Or. en
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Alteração 84
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A manipulação dos mercados 
grossistas de energia implica que se induza 
artificialmente um nível de preços que não 
é justificado pela disponibilidade dos 
produtos nem pelos custos reais de 
produção e armazenamento, ou ainda pela 
capacidade de transporte e a procura dos 
mesmos.

(10) A manipulação dos mercados 
grossistas de energia implica que se induza 
artificialmente um nível de preços que não 
é justificado pela disponibilidade dos 
produtos nem pelos custos reais de 
produção e armazenamento, ou ainda pela 
capacidade de transporte e a procura 
efectiva dos mesmos, ou seja, quando os 
destinatários têm capacidade técnica ou 
tecnológica para receber a energia e 
capacidade financeira para a pagar.

Or. pl

Justificação

A fim de prevenir a especulação, não podem ser aceites aquisições quando o destinatário não 
tem capacidade para as receber ou pagar.

Alteração 85
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A manipulação dos mercados 
grossistas de energia implica que se induza 
artificialmente um nível de preços que não 
é justificado pela disponibilidade dos 
produtos nem pelos custos reais de 
produção e armazenamento, ou ainda 
pela capacidade de transporte e a procura 
dos mesmos.

(10) A manipulação dos mercados 
grossistas de energia implica que se induza 
artificialmente um nível de preços que não 
é justificado pelo equilíbrio real entre a 
oferta e a procura dos produtos e outras 
varáveis fundamentais.

Or. en
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Alteração 86
András Gyürk

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. É particularmente 
importante que a Comissão efectue as 
consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive ao nível de 
peritos. A proficiência pode ser 
assegurada, nomeadamente, por peritos 
da Agência de Cooperação dos 
Reguladores da Energia (a “Agência”), 
do Comité das Autoridades de 
Regulamentação dos Mercados Europeus 
de Valores Mobiliários (CARMEVM), das 
redes europeias de operadores de redes de 
transporte de electricidade e de gás 
(ENTSO-E e ENTSO-G), da Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos 
Mercados (AEVMM), das entidades 
reguladoras nacionais, das autoridades da 
concorrência nacionais, das autoridades 
financeiras competentes dos 
Estados-Membros, por partes 
interessadas, como mercados organizados, 
e por participantes no mercado. Na 
preparação e elaboração de actos 
delegados, a Comissão deve assegurar a 
transmissão simultânea, tempestiva e 
adequada de documentos pertinentes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, e 
assegurar que estas instituições sejam 
estreitamente associadas à fase 
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preparatória e regularmente convidadas a 
participar nas reuniões de peritos.

Or. en

Alteração 87
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 e a assegurar a 
coerência com outra legislação pertinente 
da União nos domínios dos serviços 
financeiros e da energia, que são todos
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. É 
particularmente importante que a 
Comissão efectue as consultas adequadas 
durante os trabalhos preparatórios, 
inclusivamente ao nível de peritos. A 
proficiência pode ser assegurada, 
nomeadamente, por peritos da Agência de 
Cooperação dos Reguladores da Energia, 
do Comité das Autoridades de 
Regulamentação dos Mercados Europeus 
de Valores Mobiliários (CARMEVM), das 
redes europeias de operadores de redes de 
transporte de electricidade e de gás, da 
Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados (AEVMM), 
das entidades reguladoras nacionais, das 
autoridades financeiras competentes dos 
Estados-Membros e por participantes no 
mercado. Na preparação e elaboração de 
actos delegados, a Comissão deve 
assegurar a transmissão simultânea, 
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tempestiva e adequada de documentos 
pertinentes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Or. en

Alteração 88
Teresa Riera Madurell

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. É particularmente 
importante que a Comissão efectue as 
consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusivamente ao nível de 
peritos. A proficiência pode ser 
assegurada, especialmente, por peritos da 
Agência de Cooperação dos Reguladores 
da Energia, do Comité das Autoridades de 
Regulamentação dos Mercados Europeus 
de Valores Mobiliários (CARMEVM), das 
redes europeias de operadores de redes de 
transporte de electricidade e de gás, da 
Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados (AEVMM), 
das entidades reguladoras nacionais, das 
autoridades da concorrência nacionais, 
das autoridades financeiras competentes 
dos Estados-Membros, nas partes 
interessadas, nomeadamente dos 
mercados organizados (por exemplo, 
bolsas de energia) e dos participantes no 
mercado.
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Or. en

Alteração 89
Hannes Swoboda

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. Com base em 
definições claras estabelecidas no 
presente regulamento, deverá ser atribuída 
competência à Comissão para aprovar 
actos delegados nos termos do artigo 290.º 
do Tratado no que se refere às regras 
pormenorizadas. Sempre que a Comissão 
pretenda adoptar actos delegados, é 
particularmente importante que proceda 
às consultas adequadas, nomeadamente 
da Agência, dos operadores do mercado 
da energia, das entidades reguladoras 
nacionais e da Autoridade Europeia dos 
Valores Mobiliários e dos Mercados 
(AEVMM), no decurso dos trabalhos 
preparatórios. Na preparação e 
elaboração de actos delegados, a 
Comissão deve assegurar a transmissão 
simultânea, tempestiva e adequada de 
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, e assegurar que 
estas instituições sejam estreitamente 
associadas à fase preparatória, 
nomeadamente sendo convidadas a 
participar nas reuniões de peritos.

Or. en
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Alteração 90
Herbert Reul

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, e a assegurar a 
coerência com outra legislação da UE 
nesta matéria. 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. A ACER e outros 
participantes no mercado devem ser 
oportunamente implicados nas consultas 
e na preparação, e o Parlamento Europeu 
e o Conselho devem ser informados numa 
fase precoce.

Or. de

Alteração 91
Anni Podimata

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. A fim de evitar 
lacunas regulamentares, deve ser 
assegurada a coerência com outra 
legislação pertinente no domínio dos 
serviços financeiros, que é igualmente 
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dinâmico e sujeito 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.

Or. en

Alteração 92
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) As empresas de comércio de 
energia abrangidas pelo presente 
regulamento e não abrangidas pela 
Directiva 2004/39/CE devem ser sujeitas a 
autorização à escala da União. O presente 
regulamento deve prever um regime de 
autorização específico para os 
comerciantes de energia, que permita 
controlar a capacidade dos participantes 
no mercado para respeitar o presente 
regulamento, evitando, contudo, a 
imposição de requisitos pesados aos 
operadores financeiros abrangidos pela 
Directiva 2004/39/CE. Para estabelecer 
um regime de autorização específico para 
os comerciantes de energia, devem ser 
delegados na Comissão poderes para 
adoptar actos delegados nos termos do 
artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia no 
que se refere aos requisitos e ao âmbito da 
autorização, aos procedimentos de 
concessão e de recusa da autorização, 
bem como às condições de retirada. É 
particularmente importante que a 
Comissão efectue as consultas adequadas 
durante os trabalhos preparatórios, 
inclusivamente ao nível de peritos. Na 
preparação e elaboração de actos 
delegados, a Comissão deve assegurar a 
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transmissão simultânea, tempestiva e 
adequada de documentos pertinentes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, e 
assegurar que estas instituições sejam 
estreitamente associadas à fase 
preparatória, nomeadamente sendo 
convidadas a participar nas reuniões de 
peritos.

Or. en

Alteração 93
Hannes Swoboda

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) As empresas de comércio de 
energia abrangidas pelo presente 
regulamento e não abrangidas pela 
Directiva 2004/39/CE devem ser sujeitas a 
autorização à escala da União. O presente 
regulamento deve prever um regime de 
autorização específico para os 
comerciantes de energia, que permita 
controlar a capacidade dos participantes 
no mercado para respeitar o presente 
regulamento, evitando, contudo, a 
imposição de requisitos pesados aos 
operadores financeiros abrangidos pela 
Directiva 2004/39/CE. Para estabelecer 
um regime de autorização específico para 
os comerciantes de energia, devem ser 
delegados na Comissão poderes para 
adoptar actos delegados nos termos do 
artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia no 
que se refere aos requisitos e ao âmbito da 
autorização, aos procedimentos de 
concessão e de recusa da autorização, 
bem como às condições de retirada.

Or. en
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Alteração 94
András Gyürk

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A monitorização eficiente do mercado 
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.

(13) A monitorização eficiente do mercado 
a nível da União 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 a 
nível nacional. A recolha de dados pela 
Agência não prejudica o direito das 
autoridades nacionais de recolherem 
dados adicionais para fins nacionais.

Or. en

Alteração 95
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A monitorização eficiente do mercado 
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 

(13) A monitorização eficiente do mercado 
a nível da União é essencial para detectar e 
dissuadir as práticas abusivas nos mercados 
grossistas de energia. A Agência é o 
organismo mais bem posicionado para 
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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.

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 a 
nível nacional.

Or. en

Alteração 96
Claude Turmes

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A monitorização eficiente do mercado 
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.

(13) A monitorização eficiente do mercado 
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 no 
domínio da energia, 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.

Or. en

(Esta alteração aplica-se em todo o texto.)
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Justificação

Para efeitos da legislação em matéria de energia específica para este sector, as entidades 
reguladoras nacionais para a energia, organizadas no âmbito da Agência (ACER), são a 
autoridade nacional responsável pela cooperação em matéria de acompanhamento, 
investigação e outras tarefas conexas.

Alteração 97
András Gyürk

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A monitorização eficiente dos 
mercados exige um acesso regular aos 
registos das transacções. 
Consequentemente, os participantes no 
mercado que comercializam produtos 
energéticos grossistas devem ser 
solicitados a fornecer essa informação à 
Agência.

(14) Para poder assegurar o 
acompanhamento efectivo do mercado, a 
Agência deve dispor de uma lista 
exaustiva dos comerciantes grossistas de 
energia. As entidades reguladoras 
nacionais que já dispõem de um sistema 
de licenciamento devem transferir para a 
Agência os dados pertinentes, incluindo a 
informação sobre os países, para além do 
país de origem, em que os comerciantes 
grossistas se encontram activos. Os 
Estados-Membros em que não exista um 
sistema deste tipo devem introduzir um 
registo obrigatório para os comerciantes 
grossistas de energia. As características 
do sistema de registo são determinadas 
pela Comissão em cooperação com as 
entidades reguladoras nacionais. As 
entidades reguladoras nacionais 
transferir os dados pertinentes para a 
Agência conforme referido supra. A 
Agência informa as entidades reguladoras 
nacionais em cujos mercados o 
comerciante grossista de energia se 
encontra activo. A Agência gere e mantém 
activo este registo público de comerciantes 
grossistas de energia, e faculta o acesso 
ao mesmo das entidades reguladoras 
nacionais ou de outras autoridades 
competentes, para efeitos de investigação. 
A monitorização eficiente dos mercados 
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exige um acesso regular aos registos das 
transacções, bem como o acesso a dados 
fundamentais relativos à capacidade e 
utilização das instalações de produção, 
armazenamento, consumo ou transporte 
de electricidade ou de gás natural ou 
relativos à capacidade e utilização de 
instalações de GNL. Consequentemente, 
os participantes no mercado, incluindo 
operadores de redes de transporte, 
fornecedores, comerciantes, produtores e 
mediadores, que comercializam produtos 
energéticos grossistas e que possuem uma 
licença ou se encontram registados devem 
ser obrigados a fornecer essa informação à 
Agência.

Or. en

Alteração 98
Hannes Swoboda

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A monitorização eficiente dos 
mercados exige um acesso regular aos 
registos das transacções. 
Consequentemente, os participantes no 
mercado que comercializam produtos 
energéticos grossistas devem ser 
solicitados a fornecer essa informação à 
Agência.

(14) A monitorização eficiente dos 
mercados exige um acesso regular aos 
registos das transacções. 
Consequentemente, os participantes no 
mercado que comercializam produtos 
energéticos grossistas devem ser 
solicitados a fornecer essa informação à 
Agência. Se necessário para um 
acompanhamento eficaz, a Agência pode 
estabelecer pontos de ligação próximos de 
organizações de negociação significativas.

Or. en

Alteração 99
Bendt Bendtsen
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Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A monitorização eficiente dos 
mercados exige um acesso regular aos 
registos das transacções. 
Consequentemente, os participantes no 
mercado que comercializam produtos 
energéticos grossistas devem ser 
solicitados a fornecer essa informação à 
Agência.

(14) A monitorização eficiente dos 
mercados exige um acesso regular aos 
registos das transacções. 
Consequentemente, os participantes no 
mercado que comercializam produtos da 
electricidade e do gás grossistas devem ser 
solicitados a fornecer essa informação à 
Agência, unicamente em relação a 
produtos normalizados.

Or. en

Alteração 100
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A monitorização eficiente dos 
mercados exige um acesso regular aos 
registos das transacções. 
Consequentemente, os participantes no 
mercado que comercializam produtos 
energéticos grossistas devem ser 
solicitados a fornecer essa informação à 
Agência.

(14) A monitorização eficiente dos 
mercados exige um acesso regular aos 
registos das transacções. 
Consequentemente, os participantes no 
mercado que comercializam produtos 
energéticos grossistas devem ser 
solicitados a fornecer essa informação à 
Agência, unicamente em relação a 
produtos normalizados.

Or. en

Alteração 101
Claude Turmes

Proposta de regulamento
Considerando 14
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Texto da Comissão Alteração

(14) A monitorização eficiente dos 
mercados exige um acesso regular aos 
registos das transacções. 
Consequentemente, os participantes no 
mercado que comercializam produtos 
energéticos grossistas devem ser 
solicitados a fornecer essa informação à 
Agência.

(14) A monitorização eficiente dos 
mercados exige um acesso imediato e 
regular aos registos das transacções. 
Consequentemente, os participantes no 
mercado que comercializam produtos 
energéticos grossistas devem ser 
solicitados a fornecer essa informação à 
Agência.

Or. en

Alteração 102
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A monitorização eficiente dos 
mercados exige um acesso regular aos 
registos das transacções. 
Consequentemente, os participantes no 
mercado que comercializam produtos 
energéticos grossistas devem ser 
solicitados a fornecer essa informação à 
Agência.

(14) A monitorização eficiente dos 
mercados exige acesso aos registos das 
transacções. Consequentemente, os 
participantes no mercado que 
comercializam produtos energéticos 
grossistas devem ser solicitados a fornecer 
regularmente essa informação à Agência.

Or. ro

Justificação

Por razões de clareza.

Alteração 103
András Gyürk

Proposta de regulamento
Considerando 15



PE464.684v01-00 34/102 AM\865269PT.doc

PT

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 
instrumentos financeiros, 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.

(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 ou encargos 
administrativos desnecessários para os 
participantes no mercado, pelo que devem 
ser objecto de uma análise custo/benefício 
ex ante. As obrigações em matéria de 
comunicação de dados relativos à 
capacidade e utilização das instalações de 
produção, armazenamento, consumo ou 
transporte de electricidade ou de gás 
natural ou à capacidade e utilização de 
instalações de GNL que incumbem aos 
participantes no mercado devem ser 
minimizadas através da recolha das 
informações necessárias ou de parte 
dessas informações junto de fontes 
existentes, se possível, tendo em conta os 
quadros de transparência estabelecidos ao 
abrigo do Regulamento (CE) n.º 714/2009 
e do Regulamento (CE) n.º 715/2009. A 
recolha de dados deve igualmente ter em 
conta a proposta do Grupo Europeu de 
Entidades Reguladoras para os Mercados 
da Electricidade e do Gás (ERGEG) sobre 
Orientações de Comitologia relativas à 
Transparência de Dados Fundamentais 
sobre a Electricidade. 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 
instrumentos financeiros, e aos repositórios 
de transacções e autoridades competentes 
em conformidade com o disposto no 
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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 
duplas de notificação. É particularmente 
importante que a Comissão efectue as 
consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusivamente ao nível de 
peritos. Na preparação e elaboração de 
actos delegados, a Comissão deve 
assegurar a transmissão simultânea, 
tempestiva e adequada de documentos 
pertinentes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho, e assegurar que estas 
instituições sejam estreitamente 
associadas à fase preparatória, 
nomeadamente sendo convidadas a 
participar nas reuniões de peritos.

Or. en

Alteração 104
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski

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 

(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, 
após a devida consulta dos participantes 
no mercado, das partes interessadas e das 
autoridades, incluindo a Agência, 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 
ou encargos administrativos 
desnecessários para os participantes no 
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Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 
de Abril de 2004, relativa aos mercados de 
instrumentos financeiros16, 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.

mercado, pelo que devem ser sujeitas a 
uma análise ex-ante de custos e 
benefícios. 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 
instrumentos financeiros16, 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. Na 
preparação e elaboração de actos 
delegados, a Comissão deve assegurar a 
transmissão simultânea, tempestiva e 
adequada de documentos pertinentes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho e 
realizar consultas adequadas e 
transparentes, incluindo a nível de 
peritos, com bastante antecedência.

Or. en

Alteração 105
Claude Turmes

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 

(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 



AM\865269PT.doc 37/102 PE464.684v01-00

PT

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 
instrumentos financeiros16, 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.

fornecer. As obrigações em matéria de 
comunicação de informações não devem 
acarretar custos desnecessários para os 
participantes no mercado, mas devem 
proporcionar à Agência toda a 
informação necessária para que esta 
desempenhe eficazmente as suas tarefas. 
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 instrumentos 
financeiros16, 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. Importa, contudo, 
assegurar que estas autoridades e 
repositórios de transacções disponibilizem
de imediato à Agência todas as 
informações necessárias.

Or. en

Justificação

Embora os encargos administrativos suportados pelos participantes no mercado devam ser 
mantidos a um nível baixo, a Agência deve receber todas as informações necessárias. Na era 
da comunicação digital e das TIC avançadas, a comunicação simultânea de dados a 
diferentes entidades não impõe custos adicionais aos participantes no mercado.

Alteração 106
András Gyürk

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A Agência deve garantir a segurança (17) A Agência deve garantir a segurança 
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operacional dos dados que recebe, impedir 
o acesso não autorizado às informações 
detidas pela Agência e estabelecer 
procedimentos para garantir que os dados 
por si recolhidos não são indevidamente 
utilizados por pessoas com acesso 
autorizado aos mesmos. A Agência 
também se deve certificar de que as 
autoridades com acesso aos dados por si 
detidos podem manter um nível de 
segurança igualmente elevado.

operacional dos dados que recebe, impedir 
o acesso não autorizado às informações 
detidas pela Agência e estabelecer 
procedimentos para garantir que os dados 
por si recolhidos não são indevidamente 
utilizados por pessoas com acesso 
autorizado aos mesmos. A Agência 
também se deve certificar de que as 
autoridades com acesso aos dados por si 
detidos podem manter um nível de 
segurança igualmente elevado. Em 
consequência, é igualmente necessário 
assegurar a segurança operacional dos 
sistemas de TI utilizados no tratamento e 
transmissão de dados. Para estabelecer 
um sistema de TI que assegure um nível 
de confidencialidade dos dados tão 
elevado quanto possível, é fundamental 
que a Agência trabalhe em estreita 
colaboração com a Agência Europeia 
para a Segurança das Redes e da 
Informação (ENISA).

Or. en

Alteração 107
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A Agência deve garantir a segurança 
operacional dos dados que recebe, impedir 
o acesso não autorizado às informações 
detidas pela Agência e estabelecer 
procedimentos para garantir que os dados 
por si recolhidos não são indevidamente 
utilizados por pessoas com acesso 
autorizado aos mesmos. A Agência 
também se deve certificar de que as 
autoridades com acesso aos dados por si 
detidos podem manter um nível de 
segurança igualmente elevado.

(17) A Agência deve obrigatoriamente 
garantir a segurança operacional dos dados 
que recebe, impedir o acesso não 
autorizado às informações detidas pela 
Agência e estabelecer procedimentos para 
garantir que os dados por si recolhidos não 
são indevidamente utilizados por pessoas 
com acesso autorizado aos mesmos. A 
Agência também se deve certificar de que 
as autoridades com acesso aos dados por si 
detidos podem manter um nível de 
segurança igualmente elevado e estão 
vinculados a regras de confidencialidade 
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adequadas. Essas regras devem aplicar-se 
igualmente a outras autoridades que 
venham a ter acesso aos dados para 
efeitos do presente regulamento.

Or. en

Alteração 108
Herbert Reul

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A Agência deve garantir a segurança 
operacional dos dados que recebe, impedir 
o acesso não autorizado às informações 
detidas pela Agência e estabelecer 
procedimentos para garantir que os dados 
por si recolhidos não são indevidamente 
utilizados por pessoas com acesso 
autorizado aos mesmos. A Agência 
também se deve certificar de que as 
autoridades com acesso aos dados por si 
detidos podem manter um nível de 
segurança igualmente elevado.

(17) A Agência deve garantir a segurança 
operacional dos dados que recebe, impedir 
o acesso não autorizado às informações 
detidas pela Agência e estabelecer 
procedimentos e disposições jurídicas 
adequadas para garantir que os dados por 
si recolhidos não são indevidamente 
utilizados por pessoas com acesso 
autorizado aos mesmos. A Agência 
também se deve certificar de que as 
autoridades com acesso aos dados por si 
detidos podem manter um nível de 
segurança igualmente elevado.

Or. de

Alteração 109
Ioan Enciu

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A Agência deve garantir a segurança 
operacional dos dados que recebe, impedir 
o acesso não autorizado às informações 
detidas pela Agência e estabelecer 
procedimentos para garantir que os dados 

(17) A Agência deve garantir a segurança 
operacional e a protecção dos dados que 
recebe, impedir o acesso não autorizado às 
informações detidas pela Agência e 
estabelecer procedimentos para garantir 
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por si recolhidos não são indevidamente 
utilizados por pessoas com acesso 
autorizado aos mesmos. A Agência 
também se deve certificar de que as 
autoridades com acesso aos dados por si 
detidos podem manter um nível de 
segurança igualmente elevado.

que os dados por si recolhidos não são 
indevidamente utilizados por pessoas com 
acesso autorizado aos mesmos. A Agência 
também se deve certificar de que as 
autoridades com acesso aos dados por si 
detidos podem manter um nível de 
segurança igualmente elevado.

Or. en

Alteração 110
Adam Gierek

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 
grossistas de energia.

(18) A disponibilização de informação 
sobre os preços é uma condição 
fundamental da transparência. Essa 
transparência é susceptível de contribuir 
para aumentar a confiança no mercado e 
para aumentar o conhecimento sobre o 
funcionamento dos mercados grossistas de 
energia.

Or. pl

Justificação

Os participantes no mercado têm de ter acesso à informação sobre os preços, para que fique 
garantida a transparência das operações de mercado; as referências a “informação 
sensível”abrem caminho à retenção dessas informações.

Alteração 111
Bendt Bendtsen

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Caso as informações não sejam (18) Caso as informações não sejam 
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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 
grossistas de energia.

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 
grossistas de energia. Para assegurar uma 
maior transparência e o acesso 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.

Or. en

Alteração 112
Konrad Szymański

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 
grossistas de energia.

(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, desde que essa transparência (a) 
seja susceptível de contribuir para 
aumentar a confiança no mercado e para 
aumentar o conhecimento sobre o 
funcionamento dos mercados grossistas de 
energia e (b) não tenha um impacto 
negativo na liquidez do mercado ou nos 
interesses comerciais dos participantes no 
mercado.

Or. en

Alteração 113
Fiona Hall
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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 
grossistas de energia.

(18) Caso as informações não sejam 
sensíveis do ponto de vista comercial, a 
Agência deverá 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 
grossistas de energia. A Agência pode 
desenvolver e seguir uma metodologia 
para a disponibilização destas 
informações.

Or. en

Alteração 114
Giles Chichester

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 
grossistas de energia.

(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 
grossistas de energia. A Agência e as 
entidades reguladoras nacionais não 
devem publicar informações 
comercialmente sensíveis 
contemporâneas.

Or. en
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Alteração 115
Claude Turmes

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 
grossistas de energia.

(18) Caso as informações não sejam 
sensíveis do ponto de vista comercial ou 
possam ser publicadas sob forma 
agregada e anonimizada, a Agência 
deverá colocá-las ao dispor dos 
participantes no mercado e do público em 
geral. Essa transparência contribuirá para 
aumentar a confiança no mercado e para 
aumentar o conhecimento sobre o 
funcionamento dos mercados grossistas de 
energia.

Or. en

Justificação

Dado que o presente regulamento visa aumentar a transparência no mercado grossista da 
energia, as conclusões devem ser divulgadas para permitir que os novos operadores, as 
entidades reguladoras, os cientistas, os consumidores e outras partes interessadas sejam 
informados sobre a situação dos mercados da energia.

Alteração 116
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 
grossistas de energia.

(18) Caso as informações não sejam 
sensíveis do ponto de vista comercial e 
contribuam para um melhor 
conhecimento do mercado, a Agência 
deverá poder colocá-las, sob forma 
agregada e anonimizada, 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 
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sobre o funcionamento dos mercados 
grossistas de energia.

Or. en

Alteração 117
Claude Turmes

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Às entidades reguladoras nacionais 
cabe a responsabilidade de assegurar o 
cumprimento do presente regulamento nos 
Estados-Membros. Para este efeito, devem 
dispor dos poderes de investigação 
necessários para poderem desempenhar 
essa função com eficiência.

(19) Às entidades reguladoras nacionais 
cabe a responsabilidade de assegurar o 
cumprimento do presente regulamento nos 
Estados-Membros. Para este efeito, devem 
dispor dos poderes de investigação 
necessários para poderem desempenhar 
essa função com eficiência. Para 
beneficiar plenamente desta perspectiva 
única da União e fornecer informações 
sólidas em apoio dos pedidos de 
investigação, a Agência deve possuir 
competências de investigação, em estreita 
coordenação com as entidades 
reguladoras nacionais em causa, por 
exemplo, na eventualidade de casos 
transfronteiriços.

Or. en

Justificação

Desta forma, limitam-se os recursos de que os organismos de investigação dos 
Estados-Membros necessitam para dar seguimento a notificações da ACER que não são 
acompanhadas de dados e de análises. Em consequência, essas competências adicionais são 
rentáveis e reforçam a credibilidade da Agência. 

Alteração 118
András Gyürk

Proposta de regulamento
Considerando 19
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Texto da Comissão Alteração

(19) Às entidades reguladoras nacionais 
cabe a responsabilidade de assegurar o 
cumprimento do presente regulamento nos 
Estados-Membros. Para este efeito, devem 
dispor dos poderes de investigação 
necessários para poderem desempenhar 
essa função com eficiência.

(19) Às entidades reguladoras nacionais 
cabe a responsabilidade de assegurar o 
cumprimento do presente regulamento nos 
Estados-Membros. Para este efeito, devem 
dispor dos poderes de investigação e de 
controlo da aplicação necessários para 
poderem desempenhar essa função com 
eficiência. A Agência deve assegurar que 
estas competências de investigação sejam 
exercidas coerentemente, de forma similar 
e proporcionada. Para o efeito, a Agência 
pode fornecer orientações às entidades 
reguladoras nacionais.

Or. en

Alteração 119
Hannes Swoboda

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Às entidades reguladoras nacionais 
cabe a responsabilidade de assegurar o 
cumprimento do presente regulamento nos 
Estados-Membros. Para este efeito, devem 
dispor dos poderes de investigação 
necessários para poderem desempenhar 
essa função com eficiência.

(19) Às entidades reguladoras nacionais 
cabe a responsabilidade de assegurar o 
cumprimento do presente regulamento nos 
Estados-Membros. A Comissão deve, em 
colaboração com a Agência, estabelecer 
uma forma coordenada e eficaz de 
exercer os poderes de acompanhamento e 
investigação.

Or. en

Alteração 120
Zigmantas Balčytis

Proposta de regulamento
Considerando 19
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Texto da Comissão Alteração

(19) Às entidades reguladoras nacionais 
cabe a responsabilidade de assegurar o 
cumprimento do presente regulamento nos 
Estados-Membros. Para este efeito, devem 
dispor dos poderes de investigação 
necessários para poderem desempenhar 
essa função com eficiência.

(19) Às entidades reguladoras nacionais 
cabe a responsabilidade de assegurar a 
aplicação do presente regulamento nos 
Estados-Membros, bem como o controlo 
do seu cumprimento. Para este efeito, 
devem dispor dos poderes de investigação 
e de supervisão necessários para poderem 
desempenhar essa função com eficiência.

Or. lt

Alteração 121
Ioan Enciu

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Às entidades reguladoras nacionais 
cabe a responsabilidade de assegurar o 
cumprimento do presente regulamento nos 
Estados-Membros. Para este efeito, devem 
dispor dos poderes de investigação 
necessários para poderem desempenhar 
essa função com eficiência.

(19) Às entidades reguladoras nacionais 
cabe a responsabilidade de assegurar o 
rigoroso cumprimento do presente 
regulamento nos Estados-Membros. Para 
este efeito, devem dispor dos poderes de 
investigação necessários para poderem 
desempenhar essa função com eficiência.

Or. en

Alteração 122
Claude Turmes

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A Agência deve velar por que a 
aplicação do presente regulamento se 
processe de forma coordenada em toda a 
União e coerentemente com a aplicação da 

(20) A Agência deve velar por que a 
aplicação do presente regulamento se 
processe de forma coordenada em toda a 
União e coerentemente com a aplicação da 
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Directiva 2003/6/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 28 de Janeiro 
de 2003, relativa ao abuso de informação 
privilegiada e à manipulação de mercado 
(abuso de mercado). Uma vez que as 
práticas abusivas nos mercados grossistas 
de energia afectam com frequência mais de 
um Estado-Membro, a Agência deverá 
desempenhar um papel importante para 
garantir que as investigações são realizadas 
de forma eficiente e coerente. Para isso 
deverá poder coordenar o funcionamento 
dos grupos de investigação, compostos por 
representantes das entidades reguladoras 
nacionais em causa e, se necessário, de 
outras autoridades.

Directiva 2003/6/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 28 de Janeiro 
de 2003, relativa ao abuso de informação 
privilegiada e à manipulação de mercado 
(abuso de mercado). Uma vez que as 
práticas abusivas nos mercados grossistas 
de energia afectam com frequência mais de 
um Estado-Membro, a Agência deverá 
desempenhar um papel importante para 
garantir que as investigações são realizadas 
de forma eficiente e coerente. Para isso 
deverá poder solicitar cooperação, 
desenvolver novas investigações e 
coordenar o funcionamento dos grupos de 
investigação, compostos por representantes 
das entidades reguladoras nacionais em 
causa e, se necessário, de outras 
autoridades.

Or. en

Justificação

Com estas responsabilidades acrescidas, a Agência pode utilizar a sua perspectiva europeia 
e a sua proficiência interna para assistir as entidades reguladoras nacionais, nomeadamente 
em casos regionais e transfronteiriços.

Alteração 123
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A Agência deve velar por que a 
aplicação do presente regulamento se 
processe de forma coordenada em toda a 
União e coerentemente com a aplicação da 
Directiva 2003/6/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 28 de Janeiro 
de 2003, relativa ao abuso de informação 
privilegiada e à manipulação de mercado 
(abuso de mercado). Uma vez que as 
práticas abusivas nos mercados grossistas 
de energia afectam com frequência mais de 

(20) A Agência deve velar por que a 
aplicação do presente regulamento se 
processe de forma coordenada em toda a 
União e, em colaboração com as entidades 
reguladoras pertinentes, assegurar a 
coerência com a aplicação da Directiva 
2003/6/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 28 de Janeiro de 2003, 
relativa ao abuso de informação 
privilegiada e à manipulação de mercado 
(abuso de mercado). Uma vez que as 
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um Estado-Membro, a Agência deverá 
desempenhar um papel importante para 
garantir que as investigações são realizadas 
de forma eficiente e coerente. Para isso 
deverá poder coordenar o funcionamento 
dos grupos de investigação, compostos por 
representantes das entidades reguladoras 
nacionais em causa e, se necessário, de 
outras autoridades.

práticas abusivas nos mercados grossistas 
de energia afectam com frequência mais de 
um Estado-Membro, a Agência deverá 
desempenhar um papel importante para 
garantir que as investigações são realizadas 
de forma eficiente e coerente. Para isso 
deverá poder coordenar o funcionamento 
dos grupos de investigação, compostos por 
representantes das entidades reguladoras 
nacionais em causa e, se necessário, de 
outras autoridades.

Or. en

Alteração 124
Claude Turmes

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) As entidades reguladoras nacionais e 
as autoridades financeiras competentes 
devem cooperar no sentido de assegurar 
uma abordagem coordenada de combate 
aos abusos de mercado nos mercados 
grossistas de energia, que abarque tanto os 
mercados de produtos de base como os 
mercados de derivados.

(21) A Agência, as entidades reguladoras 
nacionais e as autoridades financeiras 
competentes devem cooperar no sentido de 
assegurar uma abordagem coordenada de 
combate aos abusos de mercado nos 
mercados grossistas de energia, que 
abarque tanto os mercados de produtos de 
base como os mercados de derivados. Esta 
cooperação pode igualmente assumir a 
forma de agrupamentos regionais, 
coordenados pela Agência, que reflictam 
as realidades do mercado da União e dos 
casos em causa.

Or. en

Justificação

Frequentemente, os abusos de mercado registados num Estado-Membro implicam 
transacções com impacto noutros Estados-Membros. Esses Estados-Membros são então 
chamados a cooperar regionalmente no âmbito da ACER com vista à realização de 
investigações adequadas.
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Alteração 125
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) As entidades reguladoras nacionais e 
as autoridades financeiras competentes 
devem cooperar no sentido de assegurar 
uma abordagem coordenada de combate 
aos abusos de mercado nos mercados 
grossistas de energia, que abarque tanto os 
mercados de produtos de base como os 
mercados de derivados.

(21) As entidades reguladoras nacionais e 
as autoridades financeiras competentes 
devem cooperar numa base regular e 
operacional no sentido de assegurar uma 
abordagem coordenada contínua de 
combate aos abusos de mercado nos 
mercados grossistas de energia, que 
abarque tanto os mercados de produtos de 
base como os mercados de derivados.

Or. pl

Justificação

A cooperação entre autoridades financeiras deve ser regular e permanente.

Alteração 126
András Gyürk

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) As entidades reguladoras nacionais e 
as autoridades financeiras competentes 
devem cooperar no sentido de assegurar 
uma abordagem coordenada de combate 
aos abusos de mercado nos mercados 
grossistas de energia, que abarque tanto os 
mercados de produtos de base como os 
mercados de derivados.

(21) As entidades reguladoras nacionais, as 
autoridades nacionais da concorrência e 
as autoridades financeiras competentes 
devem cooperar no sentido de assegurar 
uma abordagem coordenada de combate 
aos abusos de mercado nos mercados 
grossistas de energia, que abarque tanto os 
mercados de produtos de base como os 
mercados de derivados.

Or. en
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Alteração 127
Zigmantas Balčytis

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) As entidades reguladoras nacionais e 
as autoridades financeiras competentes 
devem cooperar no sentido de assegurar 
uma abordagem coordenada de combate 
aos abusos de mercado nos mercados 
grossistas de energia, que abarque tanto os 
mercados de produtos de base como os 
mercados de derivados.

(21) As autoridades reguladoras e 
financeiras nacionais competentes devem 
cooperar no sentido de assegurar uma 
abordagem coordenada de combate aos 
abusos de mercado nos mercados grossistas 
de energia, que abarque tanto os mercados 
de produtos de base como os mercados de 
derivados.

Or. lt

Alteração 128
Bendt Bendtsen

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) As entidades reguladoras nacionais e 
as autoridades financeiras competentes 
devem cooperar no sentido de assegurar 
uma abordagem coordenada de combate 
aos abusos de mercado nos mercados 
grossistas de energia, que abarque tanto os 
mercados de produtos de base como os 
mercados de derivados.

(21) As entidades reguladoras nacionais e 
as autoridades financeiras competentes 
devem cooperar no sentido de assegurar
uma abordagem coordenada de combate 
aos abusos de mercado nos mercados 
grossistas da electricidade e do gás, que 
abarque tanto os mercados de produtos de 
base como os mercados de derivados.

Or. en

Alteração 129
András Gyürk

Proposta de regulamento
Considerando 22
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Texto da Comissão Alteração

(22) É importante que a obrigação de sigilo 
profissional seja aplicável às pessoas que 
recebem informações confidenciais nos 
termos do disposto no presente 
regulamento.

(22) É importante que a obrigação de sigilo 
profissional seja aplicável às pessoas que 
recebem informações confidenciais nos 
termos do disposto no presente 
regulamento. A Agência, as entidades 
reguladoras nacionais, as autoridades da 
concorrência nacionais e as autoridades 
financeiras competentes asseguram a 
confidencialidade, a integridade e a 
protecção das informações recebidas.

Or. en

Alteração 130
András Gyürk

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 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. Tendo em conta a 
consulta sobre a Comunicação da 
Comissão intitulada “Reforçar o regime 
de sanções no sector dos serviços 
financeiros” (COM(2010)716), a 
Comissão deve apresentar propostas que 
visem uma maior harmonização dos 
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sistemas de sanções dos 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 131
Claude Turmes

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 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. Para serem 
suficientemente dissuasivas, as sanções 
mínimas devem ser estabelecidas a um 
nível correspondente, no mínimo, ao 
dobro dos benefícios financeiros 
potenciais e dos danos causados aos 
consumidores, directos e indirectos, 
resultantes das acções que o presente 
regulamento visa evitar.

Or. en

Justificação

Devem ser tidos em conta não só os benefícios directos das infracções, mas também os seus 
benefícios indirectos, que, frequentemente, proporcionam ganhos em mercados conexos e 
acabam por ter impacto nos preços no consumidor. 
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Alteração 132
Zigmantas Balčytis

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 estabelecer um sistema 
harmonizado de sanções e normas 
mínimas comuns neste domínio. As
sanções aplicadas em caso de violação do 
presente regulamento têm de ser
proporcionais e dissuasivas e reflectir 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.

Or. lt

Alteração 133
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

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 

(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 
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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.

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. Com o tempo, será 
necessário avançar para um regime com 
sanções harmonizadas.

Or. en

Justificação

Embora não seja possível aplicar sanções idênticas a curto prazo, assegurar que as sanções 
leves não constituam um meio para atrair investimentos para um dado mercado deve ser 
considerado um objectivo a longo prazo.

Alteração 134
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Uma vez que o objectivo do presente 
regulamento, nomeadamente a criação de 
um quadro harmonizado para garantir a 
transparência e a integridade nos mercados 
da energia, não pode ser suficientemente 
alcançado pelos Estados-Membros e pode 
ser mais bem alcançado ao nível da União, 
esta pode adoptar medidas, em 
conformidade com o princípio de 
subsidiariedade estabelecido no artigo 5.º 
do Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade, definido no mesmo 
artigo, o presente regulamento não excede 
o necessário para atingir esse objectivo,

(24) Uma vez que o objectivo do presente 
regulamento, nomeadamente a criação de 
um quadro harmonizado para garantir a 
transparência e a integridade nos mercados 
grossistas da energia, não pode ser 
suficientemente alcançado pelos 
Estados-Membros e pode ser mais bem 
alcançado ao nível da União, esta pode 
adoptar medidas, em conformidade com o 
princípio de subsidiariedade estabelecido 
no artigo 5.º do Tratado da União 
Europeia. Em conformidade com o 
princípio da proporcionalidade, definido no 
mesmo artigo, o presente regulamento não 
excede o necessário para atingir esse 
objectivo,
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Or. ro

Justificação

Razões de coerência.

Alteração 135
Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Considerando 24-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(24-A) São necessárias regras básicas ao 
nível da União, como uma definição de 
situações de conflito de interesses 
inaceitáveis. As salvaguardas a nível da 
União destinadas a garantir a 
transparência e a responsabilização 
podem incluir declarações de ausência de 
conflito de interesses.

Or. en

Alteração 136
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1

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. tendo em 
consideração as características específicas 
destes mercados, e compatíveis com as 
aplicáveis nos mercados financeiros. O 
regulamento estabelece que a 
monitorização dos mercados grossistas de 
energia é efectuada pela Agência de 
Cooperação dos Reguladores da Energia 
(a Agência).
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Or. en

Alteração 137
Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1

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 e fixa requisitos mínimos 
para as operações em mercados de 
negociação, para todas as transacções 
OTC e para contratos bilaterais.

Or. en

Justificação

Todas as formas e organizações de negociação devem ficar sujeitas às disposições do 
presente regulamento, a fim de assegurar a cobertura integral do mercado e de, dessa forma, 
realizar o objectivo de transparência e integridade do presente regulamento.

Alteração 138
Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1

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 

O presente regulamento estabelece regras 
que proíbem práticas abusivas que afectem 
os mercados grossistas de energia, desde 
que essas regras sejam coerentes com as 
aplicáveis nos mercados financeiros 
conexos e não venham duplicar estas 
últimas. O regulamento estabelece que a 
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pela Agência. monitorização dos mercados grossistas de 
energia é efectuada pela Agência.

Or. en

Alteração 139
Anni Podimata

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1

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 e com a função 
concorrencial dos mercados de energia. O 
regulamento estabelece que a 
monitorização dos mercados grossistas de 
energia é efectuada pela Agência.

Or. en

Alteração 140
Bendt Bendtsen

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1

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 da electricidade e do 
gás, compatíveis com as aplicáveis nos 
mercados financeiros. O regulamento 
estabelece que a monitorização dos 
mercados grossistas da electricidade e do 
gás é efectuada pela Agência.

Or. en
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Alteração 141
Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento é aplicável ao 
comércio de produtos energéticos 
grossistas. As disposições do artigo 3.º e do 
artigo 4.º não se aplicam aos produtos 
energéticos grossistas que sejam 
instrumentos financeiros e que estejam 
abrangidos pelo disposto no artigo 9.º da 
Directiva 2003/6/CE. O presente 
regulamento não prejudica o disposto na 
Directiva 2003/6/CE e na Directiva 
2004/39/CE nem a aplicação das 
disposições da legislação europeia em 
matéria de concorrência às práticas 
abrangidas pelo presente regulamento.

O presente regulamento é aplicável ao 
comércio de produtos energéticos 
grossistas. As disposições do artigo 3.º e do 
artigo 4.º não se aplicam aos produtos 
energéticos grossistas que sejam 
instrumentos financeiros e que estejam 
abrangidos pelo disposto no artigo 9.º da 
Directiva 2003/6/CE. Disposições 
legislativas distintas, a apresentar no final 
de 2012, definirão infracções sectoriais no 
mercado das licenças de emissão de CO2. 
O presente regulamento não prejudica o 
disposto na Directiva 2003/6/CE e na 
Directiva 2004/39/CE nem a aplicação das 
disposições da legislação europeia em 
matéria de concorrência às práticas 
abrangidas pelo presente regulamento.

Or. en

Justificação

O instrumento legislativo para assegurar a integridade do mercado europeu do carbono deve 
fazer parte do pacote respeitante à transparência e integridade que engloba o Regulamento 
relativo à integridade e à transparência nos mercados da energia (REMIT), a Directiva 
relativa ao abuso de mercado (MAD), o Regulamento relativo à infra-estrutura do mercado 
europeu (EMIR) e a Directiva “Mercados de Instrumentos Financeiros” (DMIF). A 
Comissão deve, pois, elaborar com urgência a sua proposta, a fim de colmatar a lacuna nos 
mercados do carbono.

Alteração 142
Hannes Swoboda

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento é aplicável a 
todos os participantes nos mercados, 
independentemente do facto de serem 
originários da União ou de países 
terceiros. O presente regulamento é 
aplicável a todas as vendas e compras, à 
produção, ao fornecimento, ao transporte 
e à entrega de produtos energéticos 
grossistas.

Or. en

Alteração 143
Vladimír Remek

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A Agência, as entidades reguladoras 
nacionais e as autoridades financeiras 
competentes devem cooperar no sentido da 
adopção de uma abordagem coordenada de 
aplicação das regras pertinentes sempre 
que as acções estejam relacionadas com 
um ou mais instrumentos financeiros 
incluídos no âmbito de aplicação do 
artigo 9.º da Directiva 2003/6/CE e 
também com um ou mais produtos 
energéticos grossistas abrangidos pelo 
disposto nos artigos 3.º e 4.º.

A Agência, as entidades reguladoras 
nacionais e as autoridades financeiras 
competentes devem cooperar no sentido da 
adopção de uma abordagem coordenada de 
aplicação das regras pertinentes.

Or. cs

Justificação

A fim de assegurar uma abordagem coordenada, as competentes entidades reguladoras 
nacionais devem efectuar a monitorização em cooperação com a Agência.
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Alteração 144
Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A Agência, as entidades reguladoras 
nacionais e as autoridades financeiras 
competentes devem cooperar no sentido da 
adopção de uma abordagem coordenada de 
aplicação das regras pertinentes sempre 
que as acções estejam relacionadas com 
um ou mais instrumentos financeiros 
incluídos no âmbito de aplicação do artigo 
9.º da Directiva 2003/6/CE e também com 
um ou mais produtos energéticos grossistas 
abrangidos pelo disposto nos artigos 3.º e 
4.º.

A Agência, as entidades reguladoras 
nacionais e as autoridades financeiras 
competentes devem cooperar no sentido da 
adopção de uma abordagem coordenada de 
aplicação das regras pertinentes sempre 
que as acções estejam relacionadas com 
um ou mais instrumentos financeiros 
incluídos no âmbito de aplicação do artigo 
9.º da Directiva 2003/6/CE e também com 
um ou mais produtos energéticos grossistas 
abrangidos pelo disposto nos artigos 3.º e 
4.º. A Agência zela por que as regras 
pertinentes sejam aplicadas pelas 
autoridades nacionais, incluindo as 
regras relativas a operações de fixação de 
preços para contratos públicos.

Or. en

Alteração 145
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A Agência, as entidades reguladoras 
nacionais e as autoridades financeiras 
competentes devem cooperar no sentido da 
adopção de uma abordagem coordenada de 
aplicação das regras pertinentes sempre 
que as acções estejam relacionadas com 
um ou mais instrumentos financeiros 
incluídos no âmbito de aplicação do artigo 
9.º da Directiva 2003/6/CE e também com 
um ou mais produtos energéticos grossistas 
abrangidos pelo disposto nos artigos 3.º e

A Agência, a AEVMM, as entidades 
reguladoras nacionais, as autoridades de 
concorrência nacionais e as autoridades 
financeiras competentes devem cooperar 
no sentido da adopção de uma abordagem 
coordenada de aplicação das regras 
pertinentes sempre que as acções estejam 
relacionadas com um ou mais instrumentos 
financeiros incluídos no âmbito de 
aplicação do artigo 9.º da Directiva 
2003/6/CE e também com um ou mais 
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4.º. produtos energéticos grossistas abrangidos 
pelo disposto nos artigos 3.º e 4.º.

Or. en

Alteração 146
Zigmantas Balčytis

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A Agência, as entidades reguladoras 
nacionais e as autoridades financeiras 
competentes devem cooperar no sentido da 
adopção de uma abordagem coordenada de 
aplicação das regras pertinentes sempre 
que as acções estejam relacionadas com 
um ou mais instrumentos financeiros 
incluídos no âmbito de aplicação do artigo 
9.º da Directiva 2003/6/CE e também com 
um ou mais produtos energéticos grossistas 
abrangidos pelo disposto nos artigos 3.º e 
4.º.

A Agência e as autoridades reguladoras e 
financeiras nacionais competentes devem 
cooperar no sentido da adopção de uma 
abordagem coordenada de aplicação das 
regras pertinentes sempre que as acções 
estejam relacionadas com um ou mais 
instrumentos financeiros incluídos no 
âmbito de aplicação do artigo 9.º da 
Directiva 2003/6/CE e também com um ou 
mais produtos energéticos grossistas 
abrangidos pelo disposto nos artigos 3.º e 
4.º.

Or. lt

Alteração 147
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A Agência, as entidades reguladoras 
nacionais e as autoridades financeiras 
competentes devem cooperar no sentido da 
adopção de uma abordagem coordenada de 
aplicação das regras pertinentes sempre 
que as acções estejam relacionadas com 
um ou mais instrumentos financeiros 
incluídos no âmbito de aplicação do artigo 

A Agência, as entidades reguladoras 
nacionais, a AEVMM e as autoridades 
financeiras competentes devem cooperar 
no sentido da adopção de uma abordagem 
coordenada de aplicação das regras 
pertinentes sempre que as acções estejam 
relacionadas com um ou mais instrumentos 
financeiros incluídos no âmbito de 
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9.º da Directiva 2003/6/CE e também com 
um ou mais produtos energéticos grossistas 
abrangidos pelo disposto nos artigos 3.º e 
4.º.

aplicação do artigo 9.º da Directiva 
2003/6/CE e também com um ou mais 
produtos energéticos grossistas abrangidos 
pelo disposto nos artigos 3.º e 4.º.

Or. en

Alteração 148
Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A Agência, as entidades reguladoras 
nacionais e as autoridades financeiras 
competentes devem cooperar no sentido da 
adopção de uma abordagem coordenada de 
aplicação das regras pertinentes sempre 
que as acções estejam relacionadas com 
um ou mais instrumentos financeiros 
incluídos no âmbito de aplicação do artigo 
9.º da Directiva 2003/6/CE e também com 
um ou mais produtos energéticos grossistas 
abrangidos pelo disposto nos artigos 3.º e 
4.º.

A Agência, as entidades reguladoras 
nacionais, a AEVMM e as autoridades 
financeiras competentes devem cooperar 
no sentido da adopção de uma abordagem 
coordenada de aplicação das regras 
pertinentes sempre que as acções estejam 
relacionadas com um ou mais instrumentos 
financeiros incluídos no âmbito de 
aplicação do artigo 9.º da Directiva 
2003/6/CE e também com um ou mais 
produtos energéticos grossistas abrangidos 
pelo disposto nos artigos 3.º e 4.º.

Or. en

Alteração 149
Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-A
Lista de produtos grossistas

Para efeitos de aplicação dos artigos 3.º e 
4.º, a Agência elaborará e publicará uma 
lista de produtos grossistas abrangidos 
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pelo âmbito de aplicação do artigo 9.º da 
Directiva 2003/06/CE.

Or. de

Justificação

Os artigos 3.º e 4.º proíbem o abuso de informação privilegiada e a manipulação do 
mercado. Se bem que uma lista determinante de todas as transacções não seja possível nem 
aconselhável, os participantes no mercado devem saber com exactidão quais os produtos que 
são abrangidos. É importante estabelecer a necessária clareza jurídica.

Alteração 150
Jorgo Chatzimarkakis

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 um 
participante no mercado, profissional e
razoável, espera receber, no respeito dos 
requisitos legais e/ou práticas de mercado 
aceites.

Or. en

Alteração 151
Herbert Reul

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 

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 os 
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fosse tornada pública, seria susceptível de 
influenciar de maneira sensível os preços 
desses produtos.

participantes no mercado esperem receber 
no âmbito das práticas de mercado 
estabelecidas.

Or. de

Justificação

O preço não constitui uma referência adequada, pois é influenciado por uma complexa 
interacção de vários factores, e o elevado grau de incerteza conduziria a  uma vaga de 
acções judiciais. É esse o motivo por que o índice NASDAQ não utiliza este critério.

Alteração 152
Adam Gierek

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 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 as decisões 
tomadas pelos participantes no mercado 
sobre a fixação dos preços desses 
produtos;

Or. pl

Justificação

A informação privilegiada deve incluir toda a informação não divulgada publicamente mas 
que possa influenciar as decisões tomadas pelos participantes no mercado.

Alteração 153
Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 2 – N.º 1 – parágrafo 1
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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, influenciaria 
provavelmente de maneira sensível os 
preços desses produtos;

Or. en

Alteração 154
Jorgo Chatzimarkakis

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

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos de aplicação do primeiro 
parágrafo, a informação que um 
participante razoável no mercado utilizaria 
para basear parcialmente a sua decisão de 
realizar uma operação relacionada com um 
produto energético grossista é informação 
que, caso fosse tornada pública, seria 
susceptível de influenciar de maneira 
sensível os preços desse tipo de produtos. 
Nessa informação incluem-se os dados 
relativos à capacidade das instalações de 
produção, armazenamento, consumo ou 
transporte de electricidade ou de gás 
natural, bem como as informações que 
devam ser divulgadas por força de 
disposições jurídicas ou regulamentares a 
nível da União ou a nível nacional, das 
regras do mercado e dos contratos ou usos 
existentes no mercado grossista de energia 
em causa.

Para efeitos de aplicação do primeiro 
parágrafo, informação privilegiada é 
informação:

a) que deva ser tornada pública por força 
do disposto no Regulamento (CE) 
n.º 714/2009, do Regulamento (CE) 
n.º 715/2009 ou do presente regulamento, 
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incluindo as orientações, os códigos de 
rede ou os actos delegados adoptados nos 
termos desses regulamentos ou de outras 
disposições legislativas ou regulamentares 
a nível da União Europeia, 
nomeadamente da Directiva 2009/72/CE e 
da Directiva 2009/73/CE; ou
b) no caso de não existirem requisitos 
legais de divulgação nos termos da alínea 
a), informação que não foi tornada 
pública e que, se o fosse, poderia afectar 
significativamente os preços dos produtos 
energéticos grossistas em causa. Apenas 
constitui informação privilegiada:
Informação que um participante 
profissional razoável no mercado utilizaria 
para basear parcialmente a sua decisão de 
realizar uma operação relacionada com um 
produto energético grossista é informação 
que, caso fosse tornada pública, seria 
susceptível de influenciar de maneira 
sensível os preços desse tipo de produtos; 
ou 
Informação susceptível de influenciar os 
preços e dados precisos relativos à 
capacidade das instalações de produção, 
armazenamento, consumo ou transporte de 
electricidade ou de gás natural, instalações 
de GNL, bem como as informações que 
sejam disponibilizadas a título de rotina 
ao mercado grossista de energia 
relevante, ou que devam ser divulgadas 
por força de disposições jurídicas ou 
regulamentares nacionais, das regras do 
mercado e dos contratos ou práticas de 
mercado aceites no mercado grossista de 
energia em causa.

Para efeitos da aplicação do primeiro
parágrafo, entende-se por informação 
com carácter preciso a informação que 
refere um conjunto de circunstâncias que 
existe ou que pode razoavelmente vir a 
existir, ou um acontecimento que ocorreu 
ou pode razoavelmente vir a ocorrer, e 
que é suficientemente específica para 
permitir que sejam extraídas conclusões 
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acerca do possível efeito desse conjunto 
de circunstâncias ou evento sobre os 
preços no mercado dos produtos 
energéticos grossistas.

Or. en

Alteração 155
Herbert Reul

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

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos de aplicação do primeiro 
parágrafo, a informação que um 
participante razoável no mercado utilizaria 
para basear parcialmente a sua decisão de 
realizar uma operação relacionada com 
um produto energético grossista é 
informação que, caso fosse tornada 
pública, seria susceptível de influenciar 
de maneira sensível os preços desse tipo 
de produtos. Nessa informação incluem-
se os dados relativos à capacidade das 
instalações de produção, armazenamento, 
consumo ou transporte de electricidade ou 
de gás natural, bem como as informações 
que devam ser divulgadas por força de 
disposições jurídicas ou regulamentares a 
nível da União ou a nível nacional, das 
regras do mercado e dos contratos ou usos 
existentes no mercado grossista de energia 
em causa.

Para efeitos de aplicação do primeiro 
parágrafo, «informação privilegiada» é 
informação,

(a) que um participante razoável no 
mercado utilizaria para basear parcialmente 
a sua decisão de realizar uma ou várias 
operações relacionadas com um produto 
energético grossista, tendo em 
consideração as disposições legislativas 
ou os usos existentes nos mercados 
grossistas em causa, ou
(b) as informações que devam ser 
divulgadas por força de disposições 
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jurídicas ou regulamentares a nível da 
União ou a nível nacional, das regras do 
mercado e dos contratos ou usos existentes 
no mercado grossista de energia em causa.

A informação sobre estratégias 
comerciais não será considerada 
“informação privilegiada” no sentido da 
presente disposição.

Or. de

Alteração 156
Marita Ulvskog

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

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos de aplicação do primeiro 
parágrafo, a informação que um 
participante razoável no mercado utilizaria 
para basear parcialmente a sua decisão de 
realizar uma operação relacionada com um 
produto energético grossista é informação 
que, caso fosse tornada pública, seria 
susceptível de influenciar de maneira 
sensível os preços desse tipo de produtos. 
Nessa informação incluem-se os dados 
relativos à capacidade das instalações de 
produção, armazenamento, consumo ou 
transporte de electricidade ou de gás 
natural, bem como as informações que 
devam ser divulgadas por força de 
disposições jurídicas ou regulamentares a 
nível da União ou a nível nacional, das 
regras do mercado e dos contratos ou usos 
existentes no mercado grossista de energia 
em causa.

Para efeitos de aplicação do primeiro 
parágrafo, a informação que um 
participante razoável no mercado utilizaria 
para basear parcialmente a sua decisão de 
realizar uma operação relacionada com um 
produto energético grossista é informação 
que, caso fosse tornada pública, seria 
susceptível de influenciar de maneira 
sensível os preços desse tipo de produtos.

Trata-se de informação, incluindo os 
dados relativos à capacidade das 
instalações de produção, armazenamento, 
consumo ou transporte de electricidade ou 
de gás natural, bem como à capacidade 
das instalações de GNL, que um 
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participante no mercado razoável muito 
provavelmente utilizaria como base da sua 
decisão de realizar uma transacção 
relacionada com um produto energético 
grossista, e que
a) deve ser tornada pública por força do 
disposto no Regulamento (CE) 
n.º 714/2009 e do Regulamento (CE) 
n.º 715/2009, incluindo as orientações e 
os códigos de rede adoptados nos termos 
desses regulamentos, ou de outras 
disposições jurídicas ou regulamentares a 
nível da União ou a nível nacional, das 
regras do mercado e dos contratos ou usos 
existentes no mercado grossista de energia 
em causa, e

b) poderia afectar significativamente os 
preços dos produtos energéticos grossistas 
em causa.

Or. en

Alteração 157
András Gyürk

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

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos de aplicação do primeiro 
parágrafo, a informação que um 
participante razoável no mercado utilizaria 
para basear parcialmente a sua decisão de 
realizar uma operação relacionada com um
produto energético grossista é informação 
que, caso fosse tornada pública, seria 
susceptível de influenciar de maneira 
sensível os preços desse tipo de produtos. 
Nessa informação incluem-se os dados 
relativos à capacidade das instalações de 
produção, armazenamento, consumo ou 
transporte de electricidade ou de gás 
natural, bem como as informações que 
devam ser divulgadas por força de 

Para efeitos de aplicação do primeiro 
parágrafo, a informação que um 
participante razoável no mercado utilizaria 
para basear parcialmente a sua decisão de 
realizar uma operação relacionada com um 
produto energético grossista é informação 
que, caso fosse tornada pública, seria 
susceptível de influenciar de maneira 
sensível os preços desse tipo de produtos. 
Nessa informação incluem-se os dados 
relativos à capacidade e à utilização das 
instalações de produção, armazenamento, 
consumo ou transporte de electricidade ou 
de gás natural, ou relativos à capacidade e 
à utilização das instalações de GNL, bem 
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disposições jurídicas ou regulamentares a 
nível da União ou a nível nacional, das 
regras do mercado e dos contratos ou usos 
existentes no mercado grossista de energia 
em causa.

como as informações que devam ser 
divulgadas por força de disposições 
jurídicas ou regulamentares a nível da 
União ou a nível nacional, das regras do 
mercado e dos contratos ou usos existentes 
no mercado grossista de energia em causa.

Or. en

Alteração 158
Anni Podimata

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

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos de aplicação do primeiro 
parágrafo, a informação que um 
participante razoável no mercado utilizaria 
para basear parcialmente a sua decisão de 
realizar uma operação relacionada com um 
produto energético grossista é informação 
que, caso fosse tornada pública, seria 
susceptível de influenciar de maneira 
sensível os preços desse tipo de produtos. 
Nessa informação incluem-se os dados 
relativos à capacidade das instalações de 
produção, armazenamento, consumo ou 
transporte de electricidade ou de gás 
natural, bem como as informações que 
devam ser divulgadas por força de 
disposições jurídicas ou regulamentares a 
nível da União ou a nível nacional, das
regras do mercado e dos contratos ou usos 
existentes no mercado grossista de energia 
em causa.

Para efeitos de aplicação do primeiro 
parágrafo, a informação que um 
participante razoável no mercado utilizaria 
para basear parcialmente a sua decisão de 
realizar uma operação relacionada com um 
produto energético grossista é informação 
que, caso fosse tornada pública, seria 
susceptível de influenciar de maneira 
sensível os preços desse tipo de produtos. 
Nessa informação incluem-se os dados 
relativos à capacidade e à utilização das 
instalações de produção, armazenamento, 
consumo ou transporte de electricidade ou 
de gás natural, bem como as informações 
que devam ser divulgadas por força de 
disposições jurídicas ou regulamentares a 
nível da União ou a nível nacional, das 
regras do mercado e dos contratos ou usos 
existentes no mercado grossista de energia 
em causa.

Or. en

Alteração 159
Claude Turmes
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – N.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos de aplicação do primeiro 
parágrafo, a informação que um 
participante razoável no mercado utilizaria 
para basear parcialmente a sua decisão de 
realizar uma operação relacionada com um 
produto energético grossista é informação 
que, caso fosse tornada pública, seria 
susceptível de influenciar de maneira 
sensível os preços desse tipo de produtos. 
Nessa informação incluem-se os dados 
relativos à capacidade das instalações de 
produção, armazenamento, consumo ou 
transporte de electricidade ou de gás 
natural, bem como as informações que 
devam ser divulgadas por força de 
disposições jurídicas ou regulamentares a 
nível da União ou a nível nacional, das 
regras do mercado e dos contratos ou usos 
existentes no mercado grossista de energia 
em causa.

Para efeitos de aplicação do primeiro 
parágrafo, a informação que um 
participante razoável no mercado utilizaria 
para basear parcialmente a sua decisão de 
realizar uma operação relacionada com um 
produto energético grossista é informação 
que, caso fosse tornada pública, seria 
susceptível de influenciar de maneira 
sensível os preços desse tipo de produtos. 
Nessa informação incluem-se todos os 
dados relativos à capacidade das 
instalações de produção, armazenamento, 
consumo ou transporte de electricidade ou 
de gás natural, bem como as informações 
que devam ser divulgadas por força de 
disposições jurídicas ou regulamentares a 
nível da União ou a nível nacional, das 
regras do mercado e dos contratos ou usos 
existentes no mercado grossista de energia 
em causa.

Or. en

Alteração 160
Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 2 – N.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão fica incumbida de definir 
orientações e precisar melhor a definição 
de informação privilegiada, sob a forma 
de actos delegados, após consulta das 
partes interessadas, nomeadamente da 
Agência.

Or. en
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Justificação

Dado que os mercados estão em evolução, podem surgir novas formas de infracções que 
devem ser abrangidas pelas presentes definições e objecto de actos delegados elaborados e 
posteriormente revistos pela Comissão, sem que para tal seja necessário rever a legislação 
propriamente dita.

Alteração 161
Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 2 – N.º 1 – parágrafo 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Agência estabelece um ponto de 
contacto para os participantes no mercado 
que pretendam esclarecer se uma 
informação específica constitui 
informação privilegiada nos termos do 
presente regulamento e do acto delegado 
pertinente.

Or. en

Justificação

Trata-se de uma prática estabelecida em mercados de negociação; cf. ponto 2.2 das regras 
de comportamento no mercado do Nord Pool Spot Physical Market.

Alteração 162
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de regulamento
Artigo 2 – N.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A título de exemplo, as informações que
devam ser tornadas públicas por força do 
disposto no Regulamento (CE) 
n.º 714/2009 ou do Regulamento (CE) 
n.º 715/2009, incluindo as orientações e 
os códigos de rede adoptados nos termos 
desses regulamentos, podem constituir 

Suprimido
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informação privilegiada.

Or. en

Alteração 163
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 2 – N.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A título de exemplo, as informações que 
devam ser tornadas públicas por força do 
disposto no Regulamento (CE) 
n.º 714/2009 ou do Regulamento (CE) 
n.º 715/2009, incluindo as orientações e os 
códigos de rede adoptados nos termos 
desses regulamentos, podem constituir 
informação privilegiada.

A título de exemplo, em especial as 
informações com relevância para a 
capacidade das instalações de produção, 
armazenamento, consumo ou transporte 
de electricidade ou de gás natural, 
incluindo:

a) qualquer indisponibilidade, limitação, 
expansão ou desmantelamento previstos 
de capacidades para além dos limiares
que devam ser tornadas públicas por força 
do disposto no Regulamento (CE) 
n.º 714/2009 ou do Regulamento (CE) 
n.º 715/2009, incluindo as orientações e os 
códigos de rede adoptados nos termos 
desses regulamentos, podem constituir 
informação privilegiada;
b) qualquer indisponibilidade ou falha 
imprevista para além dos limiares que 
deva ser tornada pública por força do 
disposto no Regulamento (CE) 
n.º 714/2009 ou do Regulamento (CE) 
n.º 715/2009, incluindo as orientações e 
os códigos de rede adoptados nos termos 
desses regulamentos.
c) qualquer outra informação susceptível 
de, se tornada pública, ter um efeito 
significativo nos preços de um ou vários 
produtos energéticos grossistas;
constitui informação privilegiada.
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Não é considerada informação 
privilegiada:
a) a informação relativa aos planos e 
estratégias comerciais dos participantes 
no mercado;
b) a informação que um representante de 
um cliente recebe, nessa qualidade, sobre 
um cliente, bem como qualquer outra 
informação transmitida por um cliente ao 
representante de um cliente.

Or. en

Justificação

As entidades reguladoras consideram que as definições de abuso de mercado enunciadas no 
presente regulamento devem manter-se inalteradas, a fim de assegurar a coerência com a 
Directiva relativa ao abuso de mercado e de evitar a fragmentação das regras em matéria de 
abuso de mercado aplicáveis a determinados instrumentos financeiros ao abrigo da Directiva 
relativa ao abuso de mercado, por um lado, e aos instrumentos financeiros considerados 
produtos energéticos grossistas ao abrigo do REMIT, por outro. Apenas devem ser alterados 
os exemplos sectoriais da aplicação destas definições, no artigo 2.º, a fim de clarificar mais, 
junto de participantes no mercado e entidades reguladoras, a aplicação do presente 
regulamento.

Alteração 164
Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 2 – N.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A título de exemplo, as informações que 
devam ser tornadas públicas por força do 
disposto no Regulamento (CE) 
n.º 714/2009 ou do Regulamento (CE) 
n.º 715/2009, incluindo as orientações e os 
códigos de rede adoptados nos termos 
desses regulamentos, podem constituir 
informação privilegiada.

A título de exemplo, as informações que 
devam ser tornadas públicas por força do 
disposto no Regulamento (CE) 
n.º 714/2009 ou do Regulamento (CE) 
n.º 715/2009, incluindo as orientações e os 
códigos de rede adoptados nos termos 
desses regulamentos, podem constituir 
informação privilegiada, bem como outros 
comportamentos abusivos das práticas 
actuais e futuras dos mercados.

Or. en
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Justificação

Dado que os mercados estão em evolução, podem surgir novas formas de infracções que 
devem ser abrangidas pelas presentes definições, sem que para tal seja necessário rever a 
legislação propriamente dita.

Alteração 165
Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 2 – N.º 2 – alínea a) – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– recorram ou tentem recorrer a 
procedimentos fictícios ou quaisquer outras 
formas de engano ou artifício;

– recorram ou tentem recorrer a 
procedimentos fictícios ou quaisquer outras 
formas de engano ou artifício, que emitam 
de facto ou provavelmente mensagens 
falsas ou enganosas respeitantes à oferta, 
à procura ou ao preço de um produto 
energético grossista;

Or. de

Justificação

Esta redacção reflecte o estádio de evolução das discussões no Conselho e estabelece um 
maior grau de certeza.

Alteração 166
Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 2 – N.º 2 – alínea b-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Operações nos mercados à vista e de 
derivados de energia que emitam sinais 
falsos, bem como a constituição de bolhas 
especulativas, nomeadamente a 
dissociação dos volumes de electricidade e 
de gás fisicamente disponíveis no mercado 
dos volumes das transacções realizadas.
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Or. en

Justificação

O regulamento deve prevenir a especulação nos mercados grossistas da energia, susceptível 
de ter um impacto negativo não só na integridade desses mercados, mas também nos preços 
no consumidor.

Alteração 167
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 2 – N.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A título de exemplo, fazer crer que a 
capacidade de produção de electricidade ou 
de gás disponível ou a capacidade de 
transporte disponível é diferente da 
capacidade fisicamente disponível na 
realidade constitui manipulação de 
mercado.

A título de exemplo, fazer crer que a 
capacidade de produção de electricidade ou 
de gás disponível ou a capacidade de 
transporte disponível é diferente da 
capacidade fisicamente disponível na 
realidade constitui manipulação de 
mercado. A conduta de uma pessoa ou de 
várias pessoas em colaboração, com o 
objectivo de garantir uma posição 
comercial dominante em relação à oferta 
ou à procura de um produto energético 
grossista, nomeadamente através da 
retirada de capacidades de produção ou 
de transporte de electricidade ou gás ou 
da redução voluntária e significativa da 
capacidade própria disponível, sem 
motivos económicos ou comerciais 
legítimos, e influenciando, directa ou 
indirectamente, os preços de compra ou 
de venda, ou criando outras condições de 
transacção não equitativas, constitui 
manipulação de mercado.

Or. en

Alteração 168
Herbert Reul
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – N.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. «Tentativa de manipular o mercado»: Suprimido
(a) Realização de operações, emissão de 
ordens ou quaisquer outras acções 
relativas a um produto energético 
grossista com a intenção de:
– dar indicações falsas ou enganosas no 
que respeita à oferta, à procura ou ao 
preço dos produtos energéticos grossistas,
– fixar o preço de um ou mais produtos 
energéticos grossistas a um nível anormal 
ou artificial; ou
– recorrer a procedimentos fictícios ou 
quaisquer outras formas de engano ou 
artifício relativamente a um produto 
energético grossista;
(b) Divulgação de informações através 
dos meios de comunicação social, 
incluindo a Internet, ou através de outros 
meios com a intenção de dar indicações 
falsas ou enganosas em relação aos 
produtos energéticos grossistas.

Or. de

Justificação

A tentativa de manipular o mercado constitui, obviamente, um ilícito, mas já está abrangida 
pelo artigo 4.º. A natureza do delito é a mesma, independentemente de a manipulação do 
mercado ser ou não ser bem-sucedida. Não há, portanto, necessidade de uma definição 
separada.

Alteração 169
Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 2 – N.º 3 – alínea a) – travessão 3
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Texto da Comissão Alteração

– recorrer a procedimentos fictícios ou 
quaisquer outras formas de engano ou 
artifício relativamente a um produto 
energético grossista.

– recorrer a procedimentos fictícios ou 
quaisquer outras formas de engano ou 
artifício relativamente a um produto 
energético grossista.

Or. en

Alteração 170
Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 2 – N.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. «Produtos energéticos grossistas», os 
seguintes contratos e derivados, 
independentemente do local e da forma 
como são negociados:

4. «Produtos energéticos grossistas», os 
seguintes produtos, independentemente do 
segmento de mercado em que são 
negociados:

Or. de

Alteração 171
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 2 – N.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. «Produtos energéticos grossistas», os
seguintes contratos e derivados, 
independentemente do local e da forma 
como são negociados:

4. «Produtos energéticos grossistas», os 
seguintes contratos e derivados, 
independentemente do local, da forma e do 
segmento de mercado em que são 
negociados:

Or. en
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Alteração 172
Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 2 – N.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Contratos de fornecimento de gás 
natural ou electricidade;

(a) Todos os contratos de fornecimento de 
gás natural ou electricidade, 
independentemente do local e da forma 
como são negociados, incluindo mercados 
de equilibração;

Or. en

Alteração 173
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 2 – N.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Contratos de fornecimento de gás 
natural ou electricidade;

(a) Contratos de fornecimento de gás 
natural ou electricidade celebrados na 
União entre participantes no mercado 
grossista;

Or. en

Alteração 174
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 2 – N.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Contratos de fornecimento de gás 
natural ou electricidade;

(a) Contratos de fornecimento de gás 
natural ou electricidade no interior da 
União;

Or. en
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Alteração 175
Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 2 – N.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Contratos de fornecimento de gás 
natural ou electricidade;

(a) Contratos normalizados 
transaccionáveis de fornecimento de gás 
natural ou electricidade;

Or. de

Alteração 176
Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 2 – N.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Derivados relacionados com o gás 
natural ou com a electricidade;

(b) Contratos e derivados normalizados 
transaccionáveis relacionados com o 
transporte de electricidade ou de gás 
natural;

Or. de

Alteração 177
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 2 – N.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Derivados relacionados com o gás 
natural ou com a electricidade;

(b) Derivados relacionados com o gás 
natural ou com a electricidade produzidos, 
transaccionados ou fornecidos na União;

Or. en
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Alteração 178
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 2 – N.º4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Derivados relacionados com o gás 
natural ou com a electricidade;

(b) Derivados relacionados com o gás 
natural ou com a electricidade concluídos 
na União;

Or. en

Alteração 179
Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 2 – N.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Contratos relativos ao transporte de 
gás natural ou de electricidade;

Suprimido

Or. de

Alteração 180
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 2 – N.º 4 – alínea c

Texto da Comissão Alteração

(c) Contratos relativos ao transporte de gás 
natural ou de electricidade;

(c) Contratos relativos à transferência de 
gás natural ou de electricidade na União;

Or. en



PE464.684v01-00 82/102 AM\865269PT.doc

PT

Alteração 181
Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 2 – N.º 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Derivados relacionados com o 
transporte de gás natural e de 
electricidade.

Suprimido

Or. de

Alteração 182
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 2 – N.º 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Derivados relacionados com o 
transporte de gás natural e de 
electricidade.

(d) Derivados relacionados com a 
transferência de gás natural e de 
electricidade na União.

Or. en

Alteração 183
Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 2 – N.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os contratos de fornecimento de gás 
natural ou de electricidade para utilização 
dos consumidores finais não são produtos 
energéticos grossistas.

Suprimido

Or. de
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Alteração 184
Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 2 – N.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os contratos de fornecimento de gás 
natural ou de electricidade para utilização 
dos consumidores finais não são produtos 
energéticos grossistas.

Os contratos que incidem em grandes 
volumes, independentemente do local e da 
forma como são negociados, para
fornecimento de gás natural ou de 
electricidade para utilização dos 
consumidores finais são tratados como
produtos energéticos grossistas.

Or. en

Justificação

Os contratos que incidem em grandes volumes podem ter impacto no mercado grossista da 
energia, mesmo que tenham sido celebrados com consumidores finais. Por esse motivo, 
devem ser abrangidos pelo presente regulamento.

Alteração 185
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 2 – N.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os contratos de fornecimento de gás 
natural ou de electricidade para utilização 
dos consumidores finais não são produtos 
energéticos grossistas.

Os contratos de fornecimento de gás 
natural ou de electricidade para utilização 
dos consumidores finais com um consumo 
inferior a 100 GWh por ano não são 
produtos energéticos grossistas.

Or. en

Justificação

Certos consumidores finais, como grandes empresas industriais, têm acesso directo ao 
mercado grossista da energia. Em consequência, os contratos de fornecimento que celebram 
devem ser considerados produtos energéticos grossistas.
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Alteração 186
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Artigo 2 – N.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os contratos de fornecimento de gás 
natural ou de electricidade para utilização 
dos consumidores finais não são produtos 
energéticos grossistas.

Os contratos de fornecimento e de 
transporte de gás natural ou de 
electricidade para utilização dos 
consumidores finais não são produtos 
energéticos grossistas.

Or. en

Alteração 187
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de regulamento
Artigo 2 – N.º 4 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Contudo, para efeitos do presente 
regulamento, os contratos de 
fornecimento de gás natural e 
electricidade a consumidores finais com 
uma capacidade superior a xx GWh de 
megawatt (limiar de minimis) são 
tratados como produtos energéticos 
grossistas;

Or. en

Justificação

Existem muitos pequenos operadores cujas actividades não têm impacto transfronteiriço. 
Para evitar sobrecarregar estas entidades com obrigações de comunicação desnecessárias, 
deve existir uma regra de minimis que isente os produtos energéticos grossistas que não 
atinjam um determinado limiar da obrigação de comunicação.

Alteração 188
Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 2 – N.º 4 – parágrafo 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Os seguintes produtos não são produtos 
energéticos grossistas:
(a) Contratos de fornecimento de gás 
natural e de electricidade para utilização 
de consumidores finais, e
(b) Contratos a longo prazo para o 
fornecimento físico de electricidade ou de 
gás natural.

Or. de

Justificação

Estabelece-se a coerência entre os produtos energéticos grossistas e o mercado energético 
grossista. Os produtos que não são transaccionados não devem ser incluídos no âmbito de 
aplicação do regulamento. Nesse grupo incluem-se os contratos de fornecimento a longo 
prazo.

Alteração 189
Vladimír Remek

Proposta de regulamento
Artigo 2 – N.º 4 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os contratos de compra ou venda de 
licenças de emissão não são produtos 
energéticos grossistas.

Or. cs

Justificação

As licenças de emissão de CO2 são inequivocamente consideradas instrumentos financeiros. 
Por esse motivo, as transacções de licenças de emissão de CO2 devem ser monitorizadas de 
acordo com a Directiva relativa aos mercados de instrumentos financeiros.

Alteração 190
Vladimír Remek

Proposta de regulamento
Artigo 2 – N.º 4 – parágrafo 2-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Os derivados de licenças de emissão não 
são produtos energéticos grossistas.

Or. cs

Justificação

Os derivados de licenças de emissão de CO2 são inequivocamente consideradas instrumentos 
financeiros. Por esse motivo, as transacções de derivados de licenças de emissão de CO2 
devem ser monitorizadas de acordo com a Directiva relativa aos mercados de instrumentos 
financeiros.

Alteração 191
Vladimír Remek

Proposta de regulamento
Artigo 2 – N.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. «Produto conexo», um produto, 
incluindo os derivados, ao qual o preço da 
electricidade e do gás está habitualmente 
ligado, em especial o petróleo e os 
produtos petrolíferos, ou que é usado na 
produção de electricidade ou é um sub-
produto da produção de electricidade, ou 
quaisquer outras unidades reconhecidas 
como cumprindo os requisitos da 
Directiva 2003/87/CE.

Or. cs

Alteração 192
Bendt Bendtsen

Proposta de regulamento
Artigo 2 – N.º 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

4-A. «Participante no mercado», qualquer 
pessoa que realize transacções num ou 
mais mercados grossistas da electricidade 
ou do gás;

Or. en

Alteração 193
Fiona Hall

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 na União em que sejam 
comercializados produtos energéticos 
grossistas. Esta definição abrange as 
transacções bilaterais directas, bem como 
as transacções realizadas em bolsas 
organizadas e os contratos mediados no 
mercado de balcão (OTC);

Or. en

Alteração 194
Teresa Riera Madurell

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 na União em que sejam 
comercializados produtos energéticos 
grossistas. Esta definição abrange, 
nomeadamente, mercados 
regulamentados, sistemas de negociação 
multilateral e transacções no mercado de 
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balcão (OTC), directas ou através de 
mediadores;

Or. en

Alteração 195
András Gyürk

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;

Or. en

Alteração 196
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 2 – N.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. «Participante no mercado», qualquer 
pessoa singular ou colectiva, incluindo 
operadores de redes de transporte, que 
realize transacções, incluindo emissões de 
ordens para operações, num ou mais 
mercados grossistas de energia;

Or. en

Alteração 197
Teresa Riera Madurell
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – N.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. «Participante no mercado», qualquer 
pessoa singular ou colectiva, incluindo 
operadores de redes de transporte, que 
realize transacções, incluindo emissões de 
ordens para operações, num ou mais 
mercados grossistas de energia;

Or. en

Alteração 198
Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 2 – N.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. «Participante no mercado», qualquer 
pessoa singular ou colectiva, incluindo 
um operador de rede de transporte, que 
participa em transacções energéticas 
grossistas;

Or. de

Alteração 199
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 2 – N.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. «Participante no mercado«, qualquer 
pessoas envolvida em transacções em um 
ou mais mercados grossistas de energia;

Or. en
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Alteração 200
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 2 – N.º 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-B. «Pessoa», qualquer pessoa singular 
ou colectiva;

Or. en

Alteração 201
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 2 – N.º 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-B. «Organizações de negociação», 
organizações de negociação de produtos 
energéticos grossistas que sejam 
instrumentos financeiros, em especial 
mercados regulamentados e sistemas de 
negociação multilateral, conforme 
definidos na Directiva 2004/39/CE, e 
mercados à vista, incluindo mercados de 
negociação de gás, para produtos 
energéticos de energia físicos;

Or. en

Alteração 202
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 2 – N.º 8-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

8-A. «Organizações de negociação», 
organizações de negociação de produtos 
energéticos grossistas que sejam 
instrumentos financeiros, em especial 
mercados regulamentados e sistemas de 
negociação multilateral, conforme 
definidos na Directiva 2004/39/CE, e 
mercados à vista, incluindo mercados de 
negociação de gás, para produtos 
energéticos de energia físicos.

Or. en

Justificação

As entidades reguladoras sugerem que deve ser utilizada a expressão “organizações de 
negociação” em vez de “mercados organizados”. A expressão “mercados organizados” 
corresponde aos mercados regulamentados e aos sistemas de negociação multilateral, tal 
como definidos na Directiva relativa aos mercados de instrumentos financeiros. A revisão 
desta directiva pode introduzir uma nova categoria de sistemas de negociação organizados. 
São as organizações de negociação em que apenas são transaccionados instrumentos 
financeiros. No entanto, nos mercados grossistas de energia, são igualmente importantes os 
mercados à vista físicos e as organizações de negociação em que se realizam as transacções 
Em consequência, a expressão “mercados organizados” deve ser substituída pela expressão 
“organizações de negociação”.

Alteração 203
Hannes Swoboda

Proposta de regulamento
Artigo 2 – N.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. «Agência», a Agência de Cooperação 
dos Reguladores da Energia instituída 
pelo Regulamento (CE) n.º 713/2009.

Or. en
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Alteração 204
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 3 – N.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Utilizar essa informação ao adquirir ou 
alienar, tentar adquirir ou alienar, por sua 
conta ou por conta de terceiro, directa ou 
indirectamente, os produtos energéticos 
grossistas a que essa informação diz 
respeito;

(a) Utilizar essa informação ao adquirir ou 
alienar, tentar adquirir ou alienar, por sua 
conta ou por conta de terceiro, directa ou 
indirectamente, os produtos energéticos 
grossistas a que essa informação diz 
respeito a fim de exercer ou tentar exercer 
manipulação do mercado;

Or. en

Alteração 205
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 3 – N.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A proibição prevista no n.º 1 é aplicável 
às seguintes pessoas que detenham 
informação privilegiada em relação a um 
produto energético grossista:

2. A proibição prevista no n.º 1 é aplicável 
apenas às seguintes pessoas que detenham
informação privilegiada, ou que saibam ou 
tenham obrigação de saber que se trata de 
informação privilegiada, em relação a um 
produto energético grossista:

Or. en

Alteração 206
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Artigo 3 – N.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Quando a pessoa que detém informação 
privilegiada em relação a um produto 

3. Quando a pessoa que detém informação 
privilegiada em relação a um produto 
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energético grossista for uma pessoa 
colectiva, as proibições impostas no n.º 1 
aplicam-se igualmente às pessoas 
singulares que participem na decisão de 
efectuar a operação por conta da pessoa 
colectiva em causa.

energético grossista for uma pessoa 
colectiva, as proibições impostas no n.º 1 
aplicam-se igualmente às pessoas 
singulares que participem na decisão de 
efectuar a operação em nome e por conta 
da pessoa colectiva em causa.

Or. pl

Justificação

As pessoas singulares que representam pessoas colectivas agem em nome dessas pessoas 
colectivas e por conta delas.

Alteração 207
Konrad Szymański

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. No caso de ter sido declarada uma 
emergência ao abrigo do n.º 3, alínea c), do 
artigo 10.º do Regulamento (UE) 
n.º 994/2010, considera-se que os 
participantes no mercado que actuarem em 
conformidade com responsabilidades e 
planos de emergência definidos não 
infringem o disposto no presente artigo e 
não ficam sujeitos a sanções estabelecidas 
em conformidade com o artigo 13.º.

Or. en

Alteração 208
Herbert Reul

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



PE464.684v01-00 94/102 AM\865269PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

3-A. No caso de ser declarada uma 
situação de emergência nos termos do 
artigo 10.º, n.º 3, alínea c), do 
Regulamento (UE) n.º 994/2010 e de os 
participantes no mercado actuarem de 
acordo com as suas responsabilidades, 
não poderão estes ser objecto de acção 
judicial intentada ao abrigo do artigo 13.º 
do presente regulamento.

Or. de

Justificação

Importa eliminar quaisquer contradições entre o presente regulamento e o regulamento 
relativo à segurança do aprovisionamento de gás, numa situação de emergência. Numa 
emergência, a prioridade principal tem de ser a salvaguarda da segurança do 
aprovisionamento e não a transparência do mercado.

Alteração 209
Teresa Riera Madurell

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. Os participantes no mercado devem 
divulgar publicamente e de forma eficaz e 
oportuna a informação privilegiada 
respeitante à empresa ou às instalações que 
o participante em causa, ou a empresa-mãe 
ou empresa coligada, possui ou controla, 
ou por cujas questões operacionais o 
participante, a empresa-mãe ou empresa 
coligada é total ou parcialmente 
responsável. Essa divulgação inclui as 
informações com relevância para a 
capacidade e a utilização das instalações de 
produção, armazenamento, consumo ou 
transporte de electricidade ou de gás 
natural ou relativas à capacidade e 
utilização de instalações de GNL, 
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incluindo a indisponibilidade prevista ou 
imprevista dessas instalações.

Or. en

Alteração 210
András Gyürk

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. Os participantes no mercado devem 
disponibilizar 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 e a utilização das instalações 
de produção, armazenamento, consumo ou 
transporte de electricidade ou de gás 
natural ou relacionadas com a capacidade 
e a utilização de instalações de GNL.

Or. en

Alteração 211
Hannes Swoboda

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 

4. Os participantes no mercado devem 
divulgar publicamente e de forma eficaz e 
oportuna 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 
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informações com relevância para a 
capacidade das instalações de produção, 
armazenamento, consumo ou transporte de 
electricidade ou de gás natural.

informação inclui as informações com 
relevância para a capacidade das 
instalações de produção, armazenamento, 
consumo ou transporte de electricidade ou 
de gás natural.

Or. en

Alteração 212
Claude Turmes

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. Os participantes no mercado devem de 
imediato divulgar publicamente e de forma 
eficaz 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.

Or. en

Justificação

A informação privilegiada deve ser imediatamente colocada à disposição de todos os 
participantes no mercado para prevenir abusos.

Alteração 213
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Proposta de regulamento
Artigo 3 – N.º 4 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Um participante no mercado pode 
assumir a responsabilidade de diferir a 
publicação de uma informação 
privilegiada de molde a não prejudicar os 
seus legítimos interesses, desde que tal 
omissão não seja susceptível de induzir o 
público em erro e que o participante no 
mercado seja capaz de assegurar a 
confidencialidade dessa informação e não 
tome decisões relativas à comercialização 
de produtos energéticos grossistas com 
base nessa informação. Nesta situação, o 
participante no mercado deve fornecer a 
informação à Agência e à entidade 
reguladora nacional competente tendo em 
conta as disposições do artigo 7.º, n.º 4).

Suprimido

Or. en

Justificação

Sempre que a informação tenha sido identificada como informação para publicação, não 
deve haver necessidade de o proprietário do produto adiar a publicação da informação. Tal 
adiamento poderia suscitar nos outros participantes no mercado  preocupações quanto a uma 
eventual tentativa de manipulação do mercado.

Alteração 214
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de regulamento
Artigo 3 – N.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Um participante no mercado pode assumir 
a responsabilidade de diferir a publicação 
de uma informação privilegiada de molde a 
não prejudicar os seus legítimos interesses, 
desde que tal omissão não seja susceptível 
de induzir o público em erro e que o 
participante no mercado seja capaz de 
assegurar a confidencialidade dessa 
informação e não tome decisões relativas à 

Um participante no mercado pode assumir 
a responsabilidade de diferir a publicação 
de uma informação privilegiada de molde a 
não prejudicar os seus legítimos interesses, 
desde que tal omissão não seja susceptível 
de induzir o público em erro e que o 
participante no mercado seja capaz de 
assegurar a confidencialidade dessa 
informação e não tome decisões relativas à 
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comercialização de produtos energéticos 
grossistas com base nessa informação. 
Nesta situação, o participante no mercado 
deve fornecer a informação à Agência e à 
entidade reguladora nacional competente 
tendo em conta as disposições do artigo 7.º, 
n.º 4).

comercialização de produtos energéticos 
grossistas com base nessa informação. 
Nesta situação, o participante no mercado 
deve fornecer a informação à Agência e à 
entidade reguladora nacional competente 
tendo em conta as disposições do artigo 7.º, 
n.º 4). A fim de dar cumprimento a estas 
disposições, o participante no mercado 
estabelece mecanismos de delimitação que 
devem ser aprovados pela autoridade 
competente.

Or. en

Alteração 215
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Artigo 3 – N.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Um participante no mercado pode assumir 
a responsabilidade de diferir a publicação 
de uma informação privilegiada de molde a 
não prejudicar os seus legítimos interesses, 
desde que tal omissão não seja susceptível 
de induzir o público em erro e que o 
participante no mercado seja capaz de 
assegurar a confidencialidade dessa 
informação e não tome decisões relativas à 
comercialização de produtos energéticos 
grossistas com base nessa informação. 
Nesta situação, o participante no mercado 
deve fornecer a informação à Agência e à 
entidade reguladora nacional competente 
tendo em conta as disposições do artigo 7.º, 
n.º 4).

Um participante no mercado pode assumir 
a responsabilidade de diferir, por um 
máximo de 30 dias, a publicação de uma 
informação privilegiada de molde a não 
prejudicar os seus legítimos interesses, 
desde que tal omissão não seja susceptível 
de induzir o público em erro e que o 
participante no mercado seja capaz de 
assegurar a confidencialidade dessa 
informação e não tome decisões relativas à 
comercialização de produtos energéticos 
grossistas com base nessa informação. 
Nesta situação, o participante no mercado 
deve fornecer a informação à Agência e à 
entidade reguladora nacional competente 
tendo em conta as disposições do artigo 7.º, 
n.º 4).

Or. pl

Justificação

Um participante no mercado desonesto poderia adiar a publicação de informação.
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Alteração 216
Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 3 – N.º 5 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O presente artigo é igualmente aplicável 
no caso de transacções em que o 
participante no mercado utiliza 
informação privilegiada para cobrir 
posições abertas, ainda que estritamente 
limitadas às perdas físicas resultantes de 
indisponibilidades imprevistas.

Or. en

Justificação

A proibição tem por objectivo impedir que os participantes possam tirar partido de 
informação privilegiada.

Alteração 217
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 3 – N.º 5 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A proibição de abuso de informação 
privilegiada prevista no n.º 1 do presente 
artigo não é aplicável a:
a) Transacções efectuadas para efeitos de 
execução de uma obrigação de aquisição 
ou de alienação de produtos energéticos 
grossistas, sempre que essa obrigação 
resulte de um contrato celebrado antes de 
a pessoa em causa deter a informação 
privilegiada;
b) Transacções realizadas por produtores 
de gás e de electricidade, operadores de 
instalações de armazenamento de gás ou 
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operadores de instalações de importação 
de GNL que cubram a perda física 
imediata resultante de indisponibilidades 
imprevistas.

Or. en

Alteração 218
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 3 – N.º 5 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No caso de um participante no mercado 
possuir informação privilegiada e poder, 
sob a sua própria responsabilidade, 
realizar transacções com o objectivo de 
compensar as suas posições abertas em 
produtos energéticos grossistas e de a não 
realização dessas transacções prejudicar 
seriamente a estabilidade técnica ou 
económica do sistema e o funcionamento 
do mercado, o participante no mercado 
em causa deve fornecer imediatamente à 
Agência e à entidade reguladora nacional 
a informação, sendo-lhe aplicável o n.º 4 
após a compensação das suas posições 
abertas.

Or. en

Alteração 219
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 3 – N.º 5 – parágrafo 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Cada Estado-Membro deve possuir um 
sistema de licenciamento ou estabelecer 
um registo de todas as empresas de 
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comércio grossista de energia autorizadas 
nesse Estado-Membro.

Or. en

Alteração 220
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 3 – N.º 5 – parágrafo 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

No caso de um Estado-Membro não 
possuir um sistema de licenciamento, a 
entidade reguladora nacional estabelece 
um sistema de registo obrigatório, para 
criar um registo exaustivo que inclua 
todas as empresas de comércio grossista 
activas no mercado desse 
Estado-Membro. As características do 
sistema de registo serão definidas pela 
Comissão e as entidades reguladoras 
nacionais.

Or. en

Alteração 221
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 3 – N.º 5 – parágrafo 2-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

As entidades reguladoras nacionais 
transmitem à Agência os dados 
pertinentes relativos aos comerciantes 
grossistas. A Agência mantém uma base 
de dados a fim de tornar estes dados 
acessíveis ao público e actualiza-a 
regularmente. 

Or. en
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Alteração 222
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 3 – N.º 5 – parágrafo 2-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

A entidade reguladora nacional 
competente tem poder para retirar o 
registo às empresas de comércio grossista 
de energia.

Or. en

Alteração 223
Bendt Bendtsen

Proposta de regulamento
Artigo 4 – N.º 1

Texto da Comissão Alteração

É proibido exercer, ou tentar exercer, 
manipulação do mercado nos mercados 
grossistas de energia.

É proibido exercer, ou tentar exercer, 
manipulação do mercado nos mercados 
grossistas da electricidade e do gás.

Or. en


