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Alteração 224
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 5 – N.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A fim de ter em conta a evolução futura 
dos mercados grossistas de energia e de 
assegurar a coerência com outra 
legislação pertinente da União nos 
domínios dos serviços financeiros e da 
energia, a Comissão, no seguimento da 
recomendação emitida pela Agência,
aprova actos delegados em conformidade 
com o artigo 15.º e sob reserva das 
condições previstas nos artigos 16.º e 17.º, 
especificando as definições estabelecidas 
no artigo 2.º, n.ºs 1 a 5. No contexto da 
preparação dessa recomendação, a 
Agência deve realizar consultas públicas 
aprofundadas dirigidas, no mínimo, às 
entidades reguladoras nacionais, aos 
participantes no mercado, aos operadores 
de redes de transporte e a outras partes 
interessadas.

Or. en

Alteração 225
Konrad Szymański

Proposta de regulamento
Artigo 5 – N.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de ter em conta a evolução futura 
dos mercados grossistas de energia, a 
Comissão aprova actos delegados em 
conformidade com o artigo 15.º e sob 
reserva das condições previstas nos artigos 

1. A fim de ter em conta a evolução futura 
dos mercados grossistas de energia e de 
assegurar a coerência com outra 
legislação pertinente da União nos 
domínios dos serviços financeiros e da 
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16.º e 17.º, especificando as definições 
estabelecidas no artigo 2.º, n.ºs 1 a 5.

energia, a Comissão, se for caso disso, 
com base numa consulta das partes 
interessadas e numa avaliação de impacto 
adequada, aprova actos delegados em 
conformidade com o artigo 15.º e sob 
reserva das condições previstas nos artigos 
16.º e 17.º, especificando as definições 
estabelecidas no artigo 2.º, n.ºs 1 a 5.

Or. en

Alteração 226
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Proposta de regulamento
Artigo 5 – N.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A fim de ter em conta a evolução futura 
dos mercados grossistas da electricidade e 
do gás e de assegurar a coerência com 
outra legislação pertinente da União nos 
domínios dos serviços financeiros e da 
energia, a Comissão, no seguimento da 
recomendação emitida pela Agência,
aprova actos delegados em conformidade 
com o artigo 15.º e sob reserva das 
condições previstas nos artigos 16.º e 17.º, 
especificando as definições estabelecidas 
no artigo 2.º, n.ºs 1 a 5.

Or. en

Alteração 227
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de regulamento
Artigo 5 – N.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de ter em conta a evolução futura 
dos mercados grossistas de energia, a 

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

Comissão será mandatada para aprovar 
actos delegados em conformidade com o 
artigo 15.º relacionados com as definições 
estabelecidas no artigo 2.º, n.ºs 1 a 5. Esses 
actos delegados serão desenvolvidos em 
estreita cooperação com a Agência.

Or. en

Justificação

Na exposição de motivos da proposta legislativa, a Comissão afirma que os actos delegados 
relativos à recolha de dados (artigo 7.º) serão baseados no projecto de orientações 
elaborado pela Agência. Seria útil tornar o envolvimento da Agência extensivo, se for caso 
disso, à elaboração dos actos delegados. Além disso – conforme foi sublinhado no 
regulamento que institui a Agência de Cooperação dos Reguladores da Energia 
(n.º 713/2009) –, é necessário assegurar que os conhecimentos especializados de todas as 
partes interessadas sejam tidos em conta no processo de elaboração.

Alteração 228
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Artigo 5 – N.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A fim de ter em conta a evolução futura 
dos mercados grossistas de energia, a 
Comissão aprova actos delegados, no 
prazo de 30 dias a contar da data de 
entrada em vigor do presente 
regulamento, em conformidade com o 
artigo 15.º e sob reserva das condições 
previstas nos artigos 16.º e 17.º, 
especificando as definições estabelecidas 
no artigo 2.º, n.ºs 1 a 5.

Or. pl

Justificação

Competirá à Comissão clarificar as definições estabelecidas no artigo 2.º, n.º 1 do presente 
regulamento mediante a adopção de actos delegados. É, pois, importante para a efectiva 
aplicação do Regulamento indicar um prazo para a adopção dos actos.
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Alteração 229
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Na preparação da sua 
recomendação, a Agência realiza 
consultas públicas aprofundadas.

Or. en

Alteração 230
Konrad Szymański

Proposta de regulamento
Artigo 5 – N.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O funcionamento específico dos 
mercados grossistas de energia e a 
interacção entre os mercados de produtos 
de base e os mercados de derivados;

(a) As diferentes características do gás 
natural e da electricidade, o
funcionamento específico dos mercados 
grossistas de energia e a interacção entre os 
mercados de produtos de base e os 
mercados de derivados;

Or. en

Alteração 231
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 5 – N.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O funcionamento específico dos 
mercados grossistas de energia e a 
interacção entre os mercados de produtos 

(a) O funcionamento específico dos 
mercados grossistas de energia, incluindo 
as especificidades dos mercados de 
electricidade e dos mercados do gás, e a 
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de base e os mercados de derivados; interacção entre os mercados de produtos 
de base e os mercados de derivados;

Or. en

Alteração 232
Bendt Bendtsen

Proposta de regulamento
Artigo 5 – N.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O funcionamento específico dos 
mercados grossistas de energia e a 
interacção entre os mercados de produtos 
de base e os mercados de derivados;

(a) O funcionamento específico dos 
mercados grossistas de electricidade e de 
gás e a interacção entre os mercados de 
produtos de base e os mercados de 
derivados;

Or. en

Alteração 233
Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 5 – N.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) As interdependências em matéria de 
evolução e de práticas abusivas entre os 
mercados do petróleo, do carvão e das 
licenças de emissão de CO2 e os mercados 
grossistas da electricidade e do gás;

Or. en

Justificação

Se bem que os mercados do petróleo, do carvão e das licenças de emissão de CO2 tenham 
características diferentes das dos mercados da electricidade e do gás, influenciam-se 
mutuamente, e uma prevenção eficaz do abuso e manipulação de mercado só pode ser 
assegurada quando todos os mercados relevantes forem monitorizados.
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Alteração 234
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 5 – N.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) A necessidade de reforçar a 
cooperação com as autoridades 
competentes e de, simultaneamente, 
estabelecer um sistema de comunicação 
eficaz, que impeça a dupla comunicação 
de dados;

Or. en

Alteração 235
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 5 – N.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) O parecer emitido pela Agência 
após ampla consulta aos participantes no 
mercado e às partes interessadas.

Or. en

Alteração 236
Bendt Bendtsen

Proposta de regulamento
Artigo 5 – N.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Um parecer emitido pela Agência no 
seguimento de uma consulta pública.

Or. en
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Alteração 237
Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 5 – N.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) As caracterísitcas diferentes do gás 
natural e da electricidade.

Or. de

Justificação

É necessário fazer a distinção entre os dois produtos, dadas as diferenças consideráveis entre 
as respectivas características.

Alteração 238
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
Autorização de participantes no mercado

1. Na ausência de uma autorização 
enquanto empresa de investimento nos 
termos da Directiva 2004/39/CE, os 
Estados-Membros subordinam a 
autorização prévia a execução de serviços 
relacionados com o comércio de produtos 
energéticos grossistas pelos participantes 
no mercado;
2. Os Estados-Membros estabelecem um 
registo de todos os participantes no 
mercado autorizados em conformidade 
com o presente regulamento. O registo é 
acessível ao público e actualizado 
regularmente.
3. A autorização é válida em toda a União 
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e permite que cada participante no 
mercado preste os serviços ou desenvolva 
as actividades para que foi autorizado em 
toda a União, no exercício da liberdade de 
estabelecimento ou da liberdade de 
prestação de serviços. Os Estados-
Membros de acolhimento não podem 
exigir um estabelecimento local ou a 
presença de pessoal local.
4. A autoridade competente só concede 
autorização a um participante no mercado 
se e quando estiver plenamente convicta 
de que o participante no mercado em 
causa satisfaz a totalidade dos requisitos 
dos actos delegados adoptados nos termos 
do n.º 9 do presente artigo. Os Estados-
Membros devem certificar-se de que:
(a) Existe uma entidade jurídica;
(b) Os membros do conselho de 
administração não possuem registo
criminal;
(c) O requerente possui capacidade 
técnica, financeira e organizacional para 
cumprir as suas obrigações 
regulamentares.
Os Estados-Membros certificam-se de que 
as autoridades competentes acompanham 
as actividades dos participantes do 
mercado de forma a avaliar o respeito das 
condições de funcionamento previstas no 
presente regulamento.
5. A autoridade competente pode retirar a 
autorização concedida a um participante 
no mercado que:
(a) Tenha obtido a autorização com 
recurso a falsas declarações ou a 
qualquer outro meio irregular;
(b) Tenha deixado de satisfazer as 
condições subjacentes à autorização;
(c) Tenha infringido grave e 
sistematicamente as condições de 
funcionamento previstas no presente 
regulamento para os participantes no 
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mercado.
6. Os Estados-Membros asseguram que os 
participantes no mercado autorizados e 
supervisionados pelas autoridades 
competentes de outro Estado-Membro nos 
termos do presente regulamento podem 
transaccionar livremente energia no 
mercado grossista nos seus territórios. Os 
Estados-Membros não impõem a esses 
participantes no mercado quaisquer 
requisitos adicionais relacionados com os 
aspectos abrangidos pelo presente 
regulamento. Nomeadamente, não 
podem:
(a) Impor requisitos adicionais para a 
concessão de autorizações;
(b) Cobrar taxas de regulação nacionais 
(únicas ou recorrentes) às empresas 
participantes no mercado grossista de 
energia;
(c) Impor obrigações de notificação 
nacionais relativamente às 
transacções/apuramento de contas ou de 
manutenção de registos que não os 
previstos no presente regulamento;
(d) Exigir relatórios de actividade 
diferentes nos Estados-Membros de 
acolhimento;
(e) Aprovar tarifas de rede que 
desencorajem importações e exportações;
(f) Exigir exames nacionais para 
transacções grossistas;
(g) Impor requisitos relacionados com o 
aprovisionamento a puros comerciantes 
grossistas (por exemplo, a exigência de 
criação de centros de atendimento 
telefónico ou estações de medição, 
instituir serviços de mediação para os 
consumidores finais, publicar condições 
gerais e condições de aprovisionamento 
dos consumidores finais).
7. As taxas relativas à autorização apenas 
podem ser cobradas pela entidade 
reguladora do Estado-Membro de 
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acolhimento, com base no custo do 
processo de licenciamento.
8. O presente artigo não é aplicável aos 
participantes no mercado que 
transaccionem anualmente menos de uma 
determinada quantidade de energia (GWh 
para electricidade e cm2 para gás).
9. A Comissão adopta actos delegados em 
conformidade com o artigo 15.º para 
determinar:
(a) Os requisitos e o âmbito da 
autorização;
(b) Os procedimentos de deferimento e de 
indeferimento dos pedidos de autorização;
(c) As condições de retirada da 
autorização; e
(d) O limiar aplicável aos participantes no
mercado referidos no n.º 8 (regra de 
minimis).

Or. en

Justificação

A Comissão não prevê um regime de concessão de licenças sectoriais para os comerciantes 
de energia, o que significa que as empresas de comércio de energia abrangidas pelo 
regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à integridade e à transparência 
nos mercados da energia (REMIT) e não abrangidas pela Directiva “Mercados de 
Instrumentos Financeiros” (DMIF) estariam abrangidas por um requisito de registo à escala 
da União. O REMIT deve colmatar esta lacuna e prever o desenvolvimento de um regime de 
licenças específico para os comerciantes de energia que permita controlar a capacidade dos 
participantes no mercado, bem como a sua intenção de respeitar o REMIT, e evitar a 
imposição de requisitos pesados aos operadores financeiros abrangidos pela legislação 
financeira.

Alteração 239
Konrad Szymański

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
Autorização de participantes no mercado

1. Na ausência de uma autorização 
enquanto empresa de investimento nos 
termos da Directiva 2004/39/CE, os 
Estados-Membros subordinam a uma 
autorização prévia a actividade dos 
participantes no mercado.
2. Os Estados-Membros estabelecem um 
registo de todos os participantes no 
mercado autorizados em conformidade 
com o presente regulamento. O registo é 
acessível ao público e actualizado 
regularmente.
3. A autorização é válida em toda a União 
e permite que cada participante no 
mercado preste os serviços ou desenvolva 
as actividades para que foi autorizado em 
toda a União, quer através do 
estabelecimento de uma sucursal, quer 
através da livre prestação de serviços. Os 
Estados-Membros de acolhimento não 
podem exigir um estabelecimento local ou 
a presença de pessoal local.
4. A autoridade competente só concede 
autorização a um participante no mercado 
se e quando estiver plenamente convicta 
de que o participante no mercado em 
causa satisfaz a totalidade dos requisitos 
dos actos delegados adoptados nos termos 
do n.º  9 do presente artigo. Os Estados-
Membros devem certificar-se de que:
(a) Existe uma entidade jurídica;
(b) Os membros do conselho de 
administração não possuem registo 
criminal;
(c) O requerente possui capacidade 
técnica, financeira e organizacional para 
cumprir as suas obrigações 
regulamentares;
Os Estados-Membros certificam-se de que 
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as autoridades competentes acompanham 
as actividades dos participantes do 
mercado de forma a avaliar o respeito das 
condições de funcionamento previstas no 
presente regulamento.
5. A autoridade competente pode retirar a 
autorização concedida, mediante 
notificação escrita estabelecendo um 
prazo de 30 dias, a um participante no 
mercado que:
(a) Tenha comprovadamente obtido a 
autorização com recurso a falsas 
declarações ou a qualquer outro meio 
irregular; ou
(b) Tenha deixado de satisfazer as 
condições subjacentes à autorização e não 
tenha rectificado essa situação no prazo 
de 30 dias; ou
(c) Tenha comprovadamente infringido, 
de forma grave e sistemática, as condições 
de funcionamento previstas no presente 
regulamento para os participantes no 
mercado.
6. Os Estados-Membros asseguram que os 
participantes no mercado autorizados e 
supervisionados pelas autoridades 
competentes de outro Estados-Membros 
nos termos do presente regulamento 
podem transaccionar livremente energia 
no mercado grossista nos seus territórios. 
Os Estados-Membros não impõem a esses 
participantes no mercado quaisquer 
requisitos adicionais relacionados com os 
aspectos abrangidos pelo presente 
regulamento. Nomeadamente, não 
podem:
(a) Impor requisitos adicionais para a 
concessão de autorizações;
(b) Cobrar taxas de regulação nacionais 
(únicas ou recorrentes) às empresas 
participantes no mercado grossista de 
energia;
(c) Impor obrigações de notificação 
nacionais relativamente às 
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transacções/apuramento de contas ou de 
manutenção de registos que não os 
previstos no presente regulamento;
(d) Exigir relatórios de actividade 
diferentes nos Estados-Membros de 
acolhimento;
(e) Aprovar tarifas de rede que 
desencorajem importações e exportações;
(f) Exigir exames nacionais para 
transacções grossistas;
(g) Impor requisitos relacionados com o 
aprovisionamento a puros comerciantes 
grossistas (por exemplo, a exigência de 
criação de centros de atendimento 
telefónico ou estações de medição, 
instituir serviços de mediação para os 
consumidores finais, publicar condições 
gerais e condições de aprovisionamento 
dos consumidores finais).
7. As taxas relativas à autorização apenas 
podem ser cobradas pela entidade 
reguladora do Estado-Membro de 
acolhimento, com base no custo do 
processo de licenciamento.
8. O presente artigo não é aplicável aos 
participantes no mercado que 
transaccionem anualmente menos de uma 
determinada quantidade de energia 
(MWh).
9. A Comissão adopta actos delegados em 
conformidade com o artigo 15.º e no 
cumprimento das condições estabelecidas 
nos artigos 16.º e 17.º para determinar:
(a) Os requisitos e o âmbito da 
autorização;
(b) Os procedimentos de deferimento e de 
indeferimento dos pedidos de autorização;
(c) As condições de retirada da 
autorização; e
(d) O limiar aplicável aos participantes no 
mercado referidos no n.º 8 (regra de 
minimis).
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Or. en

Alteração 240
Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
Registo e autorização de participantes no 

mercado
1. As entidades reguladoras nacionais 
para a energia estabelecem, com o apoio 
da Agência e num formato comum e 
acordado, um registo de todos os 
participantes no mercado autorizados em 
conformidade com o presente 
regulamento. O registo é acessível ao 
público e actualizado regularmente.
2. As entidades reguladoras nacionais 
para a energia concedem uma 
autorização de comercialização a um 
participante no mercado 
independentemente de este dispor de um 
estabelecimento local ou da presença de 
pessoal local no Estado-Membro em 
causa.
3. Essa autorização só é concedida se o 
participante no mercado satisfizer todos 
os requisitos dos actos delegados 
adoptados nos termos do presente artigo. 
Os Estados-Membros devem certificar-se 
de que:
a) Existe uma entidade jurídica;
b) Os membros do conselho de 
administração não possuem registo 
criminal;
c) O requerente possui capacidade 
técnica, financeira e organizacional para 
cumprir as suas obrigações 
regulamentares.



AM\866419PT.doc 17/78 PE464.685v02-00

PT

4. As entidades reguladoras nacionais 
para a energia podem retirar a 
autorização concedida a um participante 
no mercado que:
a) Tenha obtido a autorização com 
recurso a falsas declarações ou a 
qualquer outro meio irregular;
b) Tenha deixado de satisfazer as 
condições subjacentes à autorização;
c) Tenha infringido grave e 
sistematicamente as condições de 
funcionamento previstas no presente 
regulamento para os participantes no 
mercado.
5. A Comissão, após consulta das partes 
interessadas, nomeadamente da Agência, 
aprova actos delegados em conformidade 
com o artigo 15.º e sob reserva das 
condições previstas nos artigos 16.º e 17.º, 
a fim de determinar:
a) Os requisitos e o âmbito da 
autorização;
b) Os procedimentos de deferimento e de 
indeferimento dos pedidos de autorização;
c) As condições de retirada da 
autorização.

Or. en

Justificação

O registo e a autorização de comercialização podem aumentar significativamente a 
transparência no mercado grossista da energia. Devem ser cuidadosamente concebidos e não 
devem fracassar no seu objectivo isentando determinados operadores ou dissuadindo as 
entidades reguladoras nacionais de utilizar os instrumentos de que dispõem. A ACER pode 
desempenhar um papel importante ao supervisionar um sistema de registo e autorização e 
desenvolver as suas disposições em actos delegados a propor pela Comissão.

Alteração 241
Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 6 – N.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A Agência monitoriza as operações 
relativas aos produtos energéticos 
grossistas para detectar e impedir o abuso 
de informação privilegiada e a 
manipulação de mercado. Deve recolher os 
dados necessários para avaliar e 
monitorizar os mercados grossistas de 
energia de acordo com o previsto no artigo 
7.º.

1. A Agência monitoriza as operações 
relativas aos produtos energéticos 
grossistas, os certificados de licença de 
emissão e os mercados do petróleo e do 
carvão para detectar e impedir o abuso de 
informação privilegiada e a manipulação 
de mercado, bem como para analisar as 
ligações entre estas transacções e os 
acontecimentos verificados nos mercados 
de produtos energéticos relacionados. 
Deve recolher os dados necessários para 
avaliar e monitorizar os mercados 
grossistas de energia de acordo com o 
previsto no artigo 7.º.

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.

Alteração 242
Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 6 – N.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Tendo em vista a plena transparência 
e a máxima integração e liquidez dos 
mercados, deve ser comunicada à Agência 
a inclusão de todos os mercados e 
actividades pertinentes, incluindo a 
equilibração e o redespacho, em resposta 
a contratos, requisitos regulamentares ou 
códigos de rede.

Or. en
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Justificação

A Agência deve ter pleno conhecimento de todos os mercados, influências e restrições, para 
poder acompanhar e avaliar correctamente os dados que recebe.

Alteração 243
Claude Turmes

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

Texto da Comissão Alteração

1-B. Para desempenhar eficazmente as 
suas funções, a Agência deve igualmente 
ter acesso a informação sobre a realidade 
física das redes, gasodutos e instalações 
de armazenamento, de modo a poder 
debruçar-se sobre a concepção do 
mercado, identificar estrangulamentos, 
codificar capacidades e chegar a acordo 
sobre algoritmos para a disponibilidade 
da rede que garantam condições de 
mercado totalmente transparentes.

Or. en

Justificação

Para este efeito, não basta dispor de informações comerciais, é igualmente necessário 
conhecer a realidade da rede.

Alteração 244
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 6 – N.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As entidades reguladoras nacionais 
cooperam com a Agência na monitorização 
dos mercados grossistas de energia 
mencionados no n.º 1. Para este efeito, as 
entidades reguladoras nacionais terão 

2. As entidades reguladoras nacionais 
cooperam com a Agência na monitorização 
dos mercados grossistas de energia 
mencionados no n.º 1. Para este efeito, as 
entidades reguladoras nacionais terão 
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acesso às informações pertinentes detidas 
pela Agência e por esta recolhidas nos 
termos do n.º 1, sem prejuízo do disposto 
no artigo 8.º, n.º 2.

acesso às informações pertinentes detidas 
pela Agência e por esta recolhidas nos 
termos do n.º 1, sem prejuízo do disposto 
no artigo 8.º, n.º 2. Esse acesso não 
prejudica os requisitos da legislação 
nacional que habilita a entidade 
reguladora nacional ou quaisquer outros 
organismos nacionais competentes a 
recolher dados sobre o mercado grossista 
da energia complementares aos 
comunicados pela Agência.

Or. en

Alteração 245
Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 6 – N.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As entidades reguladoras nacionais 
cooperam com a Agência na monitorização 
dos mercados grossistas de energia 
mencionados no n.º 1. Para este efeito, as 
entidades reguladoras nacionais terão 
acesso às informações pertinentes detidas 
pela Agência e por esta recolhidas nos 
termos do n.º 1, sem prejuízo do disposto 
no artigo 8.º, n.º 2.

2. As entidades reguladoras nacionais 
cooperam a nível regional entre si e com a 
Agência na monitorização dos mercados 
grossistas de energia mencionados no n.º 1. 
Para este efeito, as entidades reguladoras 
nacionais terão acesso às informações 
pertinentes detidas pela Agência e por esta 
recolhidas nos termos do n.º 1, sem 
prejuízo do disposto no artigo 8.º, n.º 2.

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.

Alteração 246
András Gyürk
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – N.º 3 – parágrafo  1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 247
Claude Turmes

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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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 248
Adina-Ioana Vălean

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 249
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Or. ro

Justificação

O Parlamento Europeu tem de ser informado.

Alteração 250
Zigmantas Balčytis

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. lt

Alteração 251
Ioan Enciu
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – N.º 3 – parágrafo  1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 252
Bendt Bendtsen

Proposta de regulamento
Artigo 6 – N.º 3 – parágrafo  1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 253
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 6 – N.º 3 – parágrafo  2
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. ro

Justificação

A Agência tem de apresentar as suas recomendações e a documentação conexa ao 
Parlamento Europeu e à Comissão.

Alteração 254
András Gyürk

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

AEVMM, as entidades reguladoras 
nacionais, as autoridades nacionais para a 
concorrência e as autoridades financeiras 
competentes dos Estados-Membros, bem 
como as partes interessadas, 
nomeadamente os mercados organizados 
e os participantes nos mercados.

Or. en

Alteração 255
Claude Turmes

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Os contratos bilaterais devem igualmente ser abrangidos pelo presente regulamento, que 
deve ser aplicável a todos os operadores e todas as transacções do mercado.

Alteração 256
Fiona Hall
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – N.º 3 – parágrafo  2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 257
Claude Turmes

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

Texto da Comissão Alteração

Com base nas suas conclusões, a Agência 
deve avaliar a eventualidade de o 
estabelecimento de requisitos mínimos 
para operações em mercados de 
negociação à vista contribuir para 
fomentar a igualdade de condições entre 
diferentes mercados e formas de contrato. 
Esta avaliação pode assumir a forma de 
relatório ou de recomendações.

Or. en

Justificação

Diferentes regimes reguladores para as operações em mercados de negociação à vista podem
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conduzir à migração dos fluxos de transacções para praças menos reguladas. Em 
consequência, pode ser útil proceder a uma harmonização das regras.

Alteração 258
Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 6 – N.º 3 – parágrafo  2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

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 259
Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 7 – N.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Deve ser facultado à Agência pelos 
participantes no mercado ou, em nome 
destes, por uma das pessoas referidas no 
n.º 3, alíneas b) a e), um registo das 
transacções de produtos normalizados nos 
mercados grossistas de energia. As 
transacções meramente intra-grupo não 
têm de ser comunicadas. No cumprimento 
das obrigações de informação dos 
participantes no mercado, a informação 
requerida deve, sempre que possível, ser 
fornecida por uma das pessoas referidas 
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transacções devem ser comunicadas. no n.º 3, alíneas b) a e). A Comissão 
aprova actos delegados em conformidade 
com o artigo 15.º e nas condições previstas 
nos artigos 16.º e 17.º, após uma ampla 
consulta das partes interessadas e uma 
avaliação de impacto. Os actos delegados 
devem:
(a) Descrever os produtos energéticos 
grossistas sujeitos à obrigação de 
comunicação;
(b) Estabelecer o teor da informação a 
comunicar, incluindo a identificação 
precisa do produto transaccionado, o 
preço acordado e a quantidade, as datas e 
horas acordadas para a execução, as 
partes na transacção, bem como os seus 
destinatários;
(c) Estipular quando e sob que forma a 
informação deve ser transmitida; e
(d) Definir os limiares adequados para 
aplicação da obrigação de informação.

Or. de

Alteração 260
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Artigo 7 – N.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Deve ser facultado à Agência o direito 
de acesso às transacções nos mercados 
grossistas de energia, incluindo ordens para 
operações.
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transacções devem ser comunicadas.

Or. en

Alteração 261
Konrad Szymański

Proposta de regulamento
Artigo 7 – N.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Os actos delegados devem:
a) Especificar os produtos energéticos 
grossistas cujas transacções são 
notificadas;

b) Especificar o teor da informação a 
transmitir, que deve incluir, no mínimo, a 
identificação precisa dos produtos 
energéticos grossistas comprados e 
vendidos, os preços e as quantidades 
acordadas, as datas e os prazos de 
execução, as partes na transacção e os 
destinatários da transacção;
c) Estabelecer o calendário e a forma (…) 
de comunicação destas informações;
d) Definir limiares adequados para a 
notificação de transacções;
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Or. en

Alteração 262
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Artigo 7 – N.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Deve ser facultado à Agência um registo 
das transacções nos mercados grossistas de 
energia, incluindo ordens para operações. 
A Comissão aprova actos delegados, no 
prazo de 30 dias a contar da data de 
entrada em vigor do presente 
regulamento, em conformidade com o 
artigo 15.º e nas condições previstas nos 
artigos 16.º e 17.º, nos quais estabelece o 
calendário, a forma e o conteúdo com que 
esta informação é comunicada e nos quais 
define, se for caso disso, os limiares para a 
comunicação das transacções, além de 
especificar os tipos de contratos cujas 
transacções devem ser comunicadas.

Or. pl

Justificação

Caberá à Comissão definir o calendário e as formas respeitantes ao fornecimento da 
informação referida no artigo 7.º, n.º 1, do presente regulamento, mediante a adopção de 
actos delegados. É, pois, importante indicar um prazo para a adopção desses actos a fim de 
garantir a efectiva aplicação do regulamento.

Alteração 263
Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 7 – N.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Deve ser facultado à Agência um registo 
das transacções nos mercados grossistas de 

1. Deve ser directamente facultado à 
Agência, num prazo de 24 horas, um 
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energia, incluindo ordens para operações. 
A Comissão aprova actos delegados em 
conformidade com o artigo 15.º e nas 
condições previstas nos artigos 16.º e 17.º, 
nos quais estabelece o calendário, a forma 
e o conteúdo com que esta informação é 
comunicada e nos quais define, se for caso 
disso, os limiares para a comunicação das 
transacções, além de especificar os tipos de 
contratos cujas transacções devem ser 
comunicadas.

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

Or. en

Justificação

Os dados necessários devem ser fornecidos à Agência no prazo de um dia, de modo a que 
esta possa efectivamente avaliar os dados e exercer as funções que lhe são cometidas no 
âmbito do presente regulamento.

Alteração 264
Hannes Swoboda

Proposta de regulamento
Artigo 7 – N.º 1 – parágrafo  1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

É estabelecido um limiar “de minimis” 
para isentar das obrigações de notificação 
os operadores que, dada a sua dimensão, 
dificilmente podem influenciar os 
mercados da energia.

Or. en

Alteração 265
Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 7 – N.º 2 – parágrafo  1
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Texto da Comissão Alteração

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

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

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 266
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 7 – N.º 2 – parágrafo  2

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do disposto no primeiro 
parágrafo, os actos delegados a que se 
refere o n.º 1 podem estabelecer um quadro 
vinculativo destinado a permitir que os 
mercados organizados e os sistemas de 
confronto de ordens ou de declaração de 
transacções disponibilizem à Agência um 
registo das transacções de produtos 
energéticos grossistas.

Sem prejuízo do disposto no primeiro 
parágrafo, os actos delegados a que se 
refere o n.º 1 podem estabelecer um quadro 
vinculativo destinado a permitir que as 
plataformas de negociação e os mercados 
organizados e os sistemas de confronto de 
ordens ou de declaração de transacções 
disponibilizem à Agência um registo das 
transacções de produtos energéticos 
grossistas e/ou os dados fundamentais que 
estejam na sua posse.
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Or. en

Alteração 267
Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 7 – N.º 2 – parágrafo  2

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do disposto no primeiro 
parágrafo, os actos delegados a que se 
refere o n.º 1 podem estabelecer um quadro 
vinculativo destinado a permitir que os 
mercados organizados e os sistemas de 
confronto de ordens ou de declaração de 
transacções disponibilizem à Agência um 
registo das transacções de produtos 
energéticos grossistas.

Sem prejuízo do disposto no primeiro 
parágrafo, os actos delegados a que se 
refere o n.º 1 estabelecerão um quadro 
vinculativo destinado a permitir que os 
mercados organizados e os sistemas de 
confronto de ordens ou de declaração de 
transacções disponibilizem em tempo útil à 
Agência um registo das transacções de 
produtos energéticos grossistas.

Or. en

Justificação

Só um quadro vinculativo permitirá uma abordagem harmonizada da recolha dos dados,
necessária à sua comparabilidade.

Alteração 268
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 7 – N.º 2 – parágrafo  2

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do disposto no primeiro 
parágrafo, os actos delegados a que se 
refere o n.º 1 podem estabelecer um 
quadro não vinculativo destinado a 
permitir que os mercados organizados e os 
sistemas de confronto de ordens ou de 
declaração de transacções disponibilizem à 
Agência um registo das transacções de 
produtos energéticos grossistas.

Sem prejuízo do disposto no primeiro 
parágrafo, os actos delegados a que se 
refere o n.º 1 podem estabelecer um 
formato não vinculativo destinado a 
permitir que os mercados organizados e os 
sistemas de confronto de ordens ou de 
declaração de transacções disponibilizem à 
Agência um registo das transacções de 
produtos energéticos grossistas.
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Or. ro

Justificação

Clarificação do texto.

Alteração 269
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de regulamento
Artigo 7 – N.º 2 – parágrafo  2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os actos delegados referidos no n.º 1 
estabelecem as regras da comunicação 
voluntária de dados relativos a 
transacções de produtos conexos.

Or. en

Alteração 270
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 7 – N.º 4 – parágrafo  1

Texto da Comissão Alteração

4. Os participantes no mercado devem 
fornecer à Agência e às entidades 
reguladoras nacionais informações 
relativas à capacidade das instalações de 
produção, armazenamento, consumo ou 
transporte de electricidade ou de gás 
natural para efeitos de monitorização das 
operações nos mercados grossistas de 
energia.

4. Os participantes no mercado devem 
fornecer à Agência e às entidades 
reguladoras nacionais informações 
nomeadamente sobre a capacidade e a 
utilização das instalações de produção, 
armazenamento, consumo ou transporte de 
electricidade ou de gás natural para efeitos 
de monitorização das operações nos 
mercados grossistas de energia. Neste 
contexto, devem ser fornecidos apenas os 
dados e as informações que ainda não 
tenham sido comunicados às 
organizações de negociação, aos 
operadores de redes de transporte ou a 
outras entidades para publicação, no 
cumprimento de obrigações em matéria de 
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transparência da informação. As 
obrigações de comunicação de 
informações sobre os participantes no 
mercado são minimizadas mediante a 
recolha, sempre que possível, das 
informações necessárias ou de partes 
dessas informações junto de fontes 
existentes, como infra-estruturas de 
comunicação regionais ou nacionais. Os 
dados já comunicados são colocados à 
disposição da Agência por operadores de 
redes de transporte ou por outras 
entidades de recolha de dados pertinentes 
que sejam responsáveis pela recolha de 
dados.

Or. en

Alteração 271
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Artigo 7 – N.º 4 – parágrafo  1

Texto da Comissão Alteração

4. Os participantes no mercado devem 
fornecer à Agência e às entidades 
reguladoras nacionais informações 
relativas à capacidade das instalações de 
produção, armazenamento, consumo ou 
transporte de electricidade ou de gás 
natural para efeitos de monitorização das 
operações nos mercados grossistas de 
energia.

4. Os participantes no mercado devem 
fornecer à Agência, em conformidade com 
os requisitos legais de divulgação nos 
termos do n.º 1, alínea a), do artigo 2.º e 
do artigo 5.º, informações relevantes 
relativas à capacidade e 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, 
incluindo a indisponibilidade prevista ou 
imprevista dessas instalações, para efeitos 
de monitorização das operações nos 
mercados grossistas de energia. As 
obrigações de comunicação de 
informações sobre os participantes no 
mercado são minimizadas mediante a 
recolha, sempre que possível, das 
informações necessárias ou de partes 
dessas informações junto de fontes 



AM\866419PT.doc 37/78 PE464.685v02-00

PT

existentes.

Or. en

Alteração 272
Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 7 – N.º 4 – parágrafo  1

Texto da Comissão Alteração

4. Os participantes no mercado devem 
fornecer à Agência e às entidades 
reguladoras nacionais informações 
relativas à capacidade das instalações de 
produção, armazenamento, consumo ou 
transporte de electricidade ou de gás 
natural para efeitos de monitorização das 
operações nos mercados grossistas de 
energia.

4. Os participantes no mercado devem 
fornecer à Agência e às entidades 
reguladoras nacionais informações 
relativas à capacidade e 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, 
incluindo a indisponibilidade prevista ou 
imprevista dessas instalações, para efeitos 
de monitorização das operações nos 
mercados grossistas de energia. Estas 
informações devem ser directamente 
fornecidas à Agência, excepto no caso de 
já existirem estruturas de comunicação. 
Nesse caso, podem ser transmitidas em 
simultâneo às estruturas de comunicação 
existentes.

Or. en

Justificação

O âmbito das informações relativas às capacidades deve ser alargado à utilização das 
instalações de armazenamento e a previsões especiais para as instalações de GNL. 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 273
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – N.º 4 – parágrafo  2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Agência definirá orientações que 
especifiquem as informações a incluir nas 
comunicações sobre as transacções. No 
contexto da preparação das orientações, a 
Agência deve realizar consultas públicas 
aprofundadas dirigidas, no mínimo, às 
entidades reguladoras nacionais, aos 
participantes no mercado, aos operadores 
de redes de transporte e a outras partes 
interessadas.

Or. en

Alteração 274
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A
Transparência

1. A Agência deve colocar as informações 
que não sejam sensíveis do ponto de vista 
comercial à disposição dos participantes 
no mercado e do público em geral.
2. A Agência pode desenvolver e seguir 
uma metodologia para a disponibilização 
destas informações.

Or. en

Alteração 275
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 8 – N.º 1
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Texto da Comissão Alteração

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

1. A Agência estabelecerá mecanismos 
para partilhar as informações que recebe 
em conformidade com o artigo 6.º, n.º 1, e 
o artigo 7.º, com as entidades reguladoras 
nacionais, as autoridades financeiras 
competentes dos Estados-Membros, as 
autoridades da concorrência dos Estados-
Membros, a AEVMM e outras autoridades 
relevantes. A Agência só permitirá o 
acesso aos mecanismos mencionados no 
n.º 1 a organismos que tenham criado 
sistemas que permitam que a Agência 
cumpra os requisitos previstos no artigo 
9.º, n.º 1. Antes de fornecer quaisquer 
informações, a Agência certifica-se de 
que a entidade receptora possui sistemas e 
procedimentos adequados para preservar 
a confidencialidade das informações.

Or. en

Alteração 276
Anni Podimata

Proposta de regulamento
Artigo 8 – N.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 277
Bendt Bendtsen

Proposta de regulamento
Artigo 8 – N.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 278
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de regulamento
Artigo 8 – N.º 2 – parágrafo  1

Texto da Comissão Alteração

2. Os repositórios de transacções registados 
ou reconhecidos nos termos do 
Regulamento (CE)---/---- [Regulamento 
relativo à Infra-estrutura do Mercado 
Europeu – 2010/0250(COD)] devem 
facultar à Agência todas as informações 

2. Os repositórios de transacções registados 
ou reconhecidos nos termos do 
Regulamento (CE)---/---- [Regulamento 
relativo à Infra-estrutura do Mercado 
Europeu – 2010/0250(COD)] devem 
facultar à Agência todas as informações 
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relativas aos produtos energéticos 
grossistas que recolherem.

relativas aos produtos energéticos 
grossistas e derivados de licenças de 
emissão que recolherem.

Or. en

Alteração 279
Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 8 – N.º 2 – parágrafo  1

Texto da Comissão Alteração

2. Os repositórios de transacções registados 
ou reconhecidos nos termos do 
Regulamento (CE)---/---- [Regulamento 
relativo à Infra-estrutura do Mercado 
Europeu – 2010/0250(COD)] devem 
facultar à Agência todas as informações 
relativas aos produtos energéticos 
grossistas que recolherem.

2. Os repositórios de transacções registados 
ou reconhecidos nos termos do 
Regulamento (CE)---/---- [Regulamento 
relativo à Infra-estrutura do Mercado 
Europeu – 2010/0250(COD)] devem 
facultar à Agência todas as informações
relativas aos produtos energéticos 
grossistas que recolherem em tempo útil e 
sob a forma adequada.

Or. en

Alteração 280
Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 8 – N.º 2 – parágrafo  2

Texto da Comissão Alteração

As autoridades financeiras competentes 
devem transmitir à Agência os relatórios 
das transacções de produtos energéticos 
grossistas nos termos do artigo 25.º, n.º 3, 
da Directiva 2004/39/CE e do artigo 6.º, 
n.º 2, do Regulamento (CE)---/---
[Regulamento relativo à Infra-estrutura do 
Mercado Europeu – 2010/0250(COD)].

As autoridades financeiras competentes 
que apresentam relatórios à AEVMM
devem transmitir simultaneamente à 
Agência e à AEVMM os relatórios das 
transacções de produtos energéticos 
grossistas nos termos do artigo 25.º, n.º 3, 
da Directiva 2004/39/CE e do artigo 6.º, 
n.º 2, do Regulamento (CE)---/---
[Regulamento relativo à Infra-estrutura do 
Mercado Europeu – 2010/0250(COD)].
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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 281
Claude Turmes

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

Texto da Comissão Alteração

Três anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento, a Agência 
elaborará um relatório baseado nas suas 
conclusões, a apresentar ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho e à Comissão, que 
inclua os resultados das suas 
investigações sobre 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 à vista, é possível que a transparência do mercado aumente 
significativamente. As conclusões da Agência podem fornecer indicações sobre a 
oportunidade e a viabilidade da sua migração.

Alteração 282
András Gyürk

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

A Agência e as autoridades competentes 
responsáveis pela supervisão do comércio 
de licenças de emissão devem estabelecer 
um mecanismo que permita à Agência 
aceder aos registos das transacções de 
licenças de emissão e de derivados 
relacionados com licenças de emissão.

Or. en

Alteração 283
Jorgo Chatzimarkakis

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. As autoridades competentes pela 
supervisão do comércio de licenças de 
emissão e dos seus derivados devem 
transmitir à Agência os registos das 
transacções destes produtos.

Or. en

Alteração 284
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 9 – N.º 1 – parágrafo  1

Texto da Comissão Alteração

1. A Agência assegura a 
confidencialidade, a integridade e a 
protecção das informações recebidas ao 
abrigo do artigo 7.º. A Agência adoptará 
medidas para impedir a utilização abusiva 
da informação conservada nos seus 
sistemas.

1. A Agência, as entidades reguladoras 
nacionais, as autoridades financeiras 
competentes, as autoridades da 
concorrência dos Estados-Membros e 
outras autoridades pertinentes asseguram
a confidencialidade, a integridade e a 
protecção das informações recebidas ao 
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abrigo do artigo 7.º. A Agência adoptará 
medidas para impedir a utilização abusiva 
da informação conservada nos seus 
sistemas.

Or. en

Alteração 285
Ioan Enciu

Proposta de regulamento
Artigo 9 – N.º 1 – parágrafo  1

Texto da Comissão Alteração

1. A Agência assegura a confidencialidade, 
a integridade e a protecção das 
informações recebidas ao abrigo do artigo 
7.º. A Agência adoptará medidas para 
impedir a utilização abusiva da informação 
conservada nos seus sistemas.

1. A Agência assegura a confidencialidade, 
a integridade e a protecção das 
informações recebidas ao abrigo do artigo 
7.º. A Agência adoptará medidas para 
impedir a utilização abusiva da informação 
conservada nos seus sistemas de dados.

Or. en

Alteração 286
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 9 – N.º 1 – parágrafo  3

Texto da Comissão Alteração

A Agência identifica as fontes de risco 
operacional e limita esse risco através do 
desenvolvimento de sistemas, controlos e 
procedimentos adequados.

A Agência identifica as fontes de risco 
operacional e limita esse risco através do 
desenvolvimento de sistemas, controlos e 
procedimentos adequados. Os 
instrumentos de TI da Agência devem ser 
conformes às melhores normas de 
segurança disponíveis.

Or. en
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Alteração 287
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 9 – N.º 1 – parágrafo  3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As entidades reguladoras nacionais, as 
autoridades financeiras competentes, as 
autoridades da concorrência dos 
Estados-Membros, a AEVMM e outras 
autoridades pertinentes asseguram a 
confidencialidade, a integridade e a 
protecção das informações recebidas ao 
abrigo do n.º 2 do artigo 6.º ou do artigo 
8.º e adoptam medidas para impedir a 
utilização abusiva da informação.

Or. en

Alteração 288
Konrad Szymański

Proposta de regulamento
Artigo 9 – N.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Salvaguardadas as condições do artigo 
12.º, a Agência pode decidir divulgar 
publicamente partes das informações que 
detém, sob condição de não serem 
reveladas nem poderem ser inferidas
informações comercialmente sensíveis 
sobre participantes no mercado ou 
transacções em concreto, ou sobre 
mercados em concreto.
A Agência e qualquer entidade 
reguladora nacional com a qual essas 
informações possam ter sido partilhadas 
pela Agência ao abrigo do artigo 8.º
apenas publicam informações resumidas 
ou agregadas sobre os preços das 
transacções que beneficiem os mercados 
grossistas da electricidade e do gás e cuja 
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publicação não dê origem a distorção da 
concorrência em quaisquer mercados da 
electricidade e do gás ou outros.

Or. en

Alteração 289
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 9 – N.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. A Agência pode decidir divulgar 
publicamente, de forma agregada e 
anonimizada, partes das informações que 
detém, sob condição de não serem 
divulgadas informações comercialmente 
sensíveis sobre participantes no mercado 
ou transacções em concreto, de as 
informações serem comprovadamente 
necessárias para aumentar a 
transparência de mercados grossistas de 
energia e de as informações a divulgar 
publicamente constituírem informação 
privilegiada que deveria ser divulgada por 
força do n.º 4 do artigo 3.º.

Or. en

Alteração 290
Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 9 – N.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. A Agência divulga publicamente partes 
das informações que detém – baseada em 
dados fundamentais e em dados de 
mercado – num formato acessível, 
incluindo as informações relativas a 
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ou transacções em concreto. contratos bilaterais, no intuito de 
aumentar a transparência e a confiança, 
sob condição de não serem divulgadas 
informações comercialmente sensíveis 
sobre participantes no mercado ou 
transacções em concreto.

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 291
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 9 – N.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. A Agência pode decidir divulgar 
publicamente partes das informações que 
detém, sob condição de não serem 
divulgadas informações comercialmente 
sensíveis sobre participantes no mercado
ou transacções em concreto. A Agência e 
qualquer autoridade nacional (com a qual 
a Agência possa ter partilhado essas 
informações ao abrigo do artigo 8.º) não 
publicam informações comercialmente 
sensíveis contemporâneas.

Or. en

Alteração 292
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Artigo 9 – N.º 2
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Texto da Comissão Alteração

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

2. A Agência divulgará publicamente 
partes das informações que detém, sob 
condição de não serem divulgadas 
informações comercialmente sensíveis 
sobre participantes no mercado ou 
transacções em concreto. A Agência 
disponibilizará os dados existentes, sob 
forma agregada, a centros de 
investigação.

Or. pl

Justificação

Em benefício da transparência, a Agência deve assegurar acesso público incondicional à 
informação. Em particular, a informação deve ser disponibilizada, sob forma agregada, a 
centros de investigação. A investigação científica pode melhorar a eficácia do mercado da 
energia.

Alteração 293
Bendt Bendtsen

Proposta de regulamento
Artigo 9 – N.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 294
Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 10 – N.º 1 – parágrafo  1
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Texto da Comissão Alteração

1. As entidades reguladoras nacionais 
asseguram a aplicação das proibições 
previstas nos artigos 3.º e 4.º.

1. As entidades reguladoras nacionais, com 
o apoio da Agência, asseguram a aplicação 
das proibições previstas nos artigos 3.º e 
4.º.

Or. en

Justificação

As entidades reguladoras nacionais devem poder beneficiar plenamente do valor 
acrescentado de uma Agência europeia que possui uma perspectiva europeia para as assistir 
de forma rentável e competente na sua função de assegurar a aplicação das proibições.

Alteração 295
Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 10 – N.º 1 – parágrafo  2

Texto da Comissão Alteração

Cada Estado-Membro vela por que as 
entidades reguladoras nacionais disponham 
dos poderes de investigação necessários 
para o exercício desta função. Estes 
poderes devem ser exercidos de modo 
proporcionado. Os poderes podem ser 
exercidos:

Cada Estado-Membro vela por que as 
entidades reguladoras nacionais disponham 
dos poderes de investigação necessários 
para o exercício desta função com o apoio 
da Agência. Estes poderes devem ser 
exercidos de modo proporcionado. Os 
poderes podem ser exercidos:

Or. en

Alteração 296
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 10 – N.º 1 – parágrafo  2

Texto da Comissão Alteração

Cada Estado-Membro vela por que as 
entidades reguladoras nacionais disponham 
dos poderes de investigação necessários 

Cada Estado-Membro vela por que as 
entidades reguladoras nacionais disponham 
dos poderes de investigação e de controlo 
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para o exercício desta função. Estes 
poderes devem ser exercidos de modo 
proporcionado. Os poderes podem ser 
exercidos:

da aplicação necessários para o exercício
desta função. Estes poderes devem ser 
exercidos de modo proporcionado. Os 
poderes podem ser exercidos:

Or. en

Alteração 297
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 10 – N.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Em colaboração com outras autoridades 
ou com as empresas de mercado;

(b) Em colaboração com outras autoridades 
ou com as empresas de mercado, incluindo 
os departamentos de fiscalização do 
mercado de organizações de negociação;

Or. en

Alteração 298
Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 10 – N.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Em colaboração com outras autoridades 
ou com as empresas de mercado;

(b) Em colaboração com outras autoridades 
ou com as empresas de mercado, também 
de outros Estados-Membros;

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 299
Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 10 – N.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) A pedido da Agência, no caso de as 
suas avaliações iniciais terem fornecido 
informações sólidas para apoiar 
recomendações nesse sentido.

Or. en

Justificação

As entidades reguladoras nacionais devem poder beneficiar plenamente do valor 
acrescentado de uma Agência europeia que possui uma perspectiva europeia para as assistir 
de forma rentável e competente na sua função de assegurar a aplicação das proibições.

Alteração 300
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 10 – N.º 2 – proémio

Texto da Comissão Alteração

2. Os poderes de investigação a que se 
refere o n.º 1 incluem o direito de:

2. O(s) participante(s) no mercado sob 
investigação devem ser informados sobre 
os pormenores da investigação em curso 
contra ele(s). O âmbito da investigação 
deve ser comunicado por escrito pela 
autoridade reguladora nacional e 
corresponder a uma proibição prevista no 
artigo 3.º ou no artigo 4.º do presente 
regulamento.
Os poderes de investigação a que se refere 
o n.º 1 são limitados ao objectivo da 
investigação e às medidas necessárias ao 
cumprimento da obrigação que incumbe 
às entidades reguladoras nacionais por 
força do presente regulamento e incluem 
o direito de:
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Or. en

Alteração 301
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Artigo 10 – N.º 2 – proémio

Texto da Comissão Alteração

2. Os poderes de investigação a que se 
refere o n.º 1 incluem o direito de:

2. Os poderes de investigação a que se 
refere o n.º 1 são limitados ao objectivo da 
investigação e às medidas necessárias ao 
cumprimento da obrigação que incumbe 
às entidades reguladoras nacionais por 
força do presente regulamento e incluem 
o direito de:

Or. en

Alteração 302
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Artigo 10 – N.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Solicitar informações a qualquer 
pessoa, incluindo as pessoas que 
sucessivamente intervenham na 
transmissão de ordens ou na realização das 
operações em causa, bem como os seus 
comitentes, e, se necessário, convocar 
uma pessoa e recolher o seu depoimento;

(b) Solicitar informações a qualquer pessoa 
relevante, incluindo as pessoas que 
sucessivamente intervenham na 
transmissão de ordens ou na realização das 
operações em causa, bem como os seus 
comitentes, e, se adequado, requerer que a 
informação seja prestada pessoalmente;

Or. en

Alteração 303
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 10 – N.º 2 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Solicitar informações a qualquer 
pessoa, incluindo as pessoas que 
sucessivamente intervenham na 
transmissão de ordens ou na realização das 
operações em causa, bem como os seus 
comitentes, e, se necessário, convocar 
uma pessoa e recolher o seu depoimento;

(b) Solicitar informações a qualquer pessoa 
relevante, incluindo as pessoas que 
sucessivamente intervenham na 
transmissão de ordens ou na realização das 
operações em causa, bem como os seus 
comitentes, e, se adequado, requerer que a 
informação seja prestada pessoalmente;

Or. en

Alteração 304
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 10 – N.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Realizar inspecções in loco; c) Realizar inspecções in loco de entidades 
abrangidas pelo presente regulamento;

Or. en

Alteração 305
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Texto da Comissão Alteração

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

d) Ordenar, sempre que exista a obrigação 
de os manter, a comunicação dos registos 
telefónicos e de transmissão de dados 
existentes relacionados com produtos 
energéticos grossistas;

Or. en
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Alteração 306
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. ro

Justificação

Com o objectivo de prevenir abusos.

Alteração 307
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Artigo 10 – N.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Requerer a proibição temporária da 
actividade profissional.

(g) Requerer junto de um tribunal ou 
autoridade competente que seja imposta 
uma proibição temporária da actividade 
profissional.

Or. en

Alteração 308
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 10 – N.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Requerer a proibição temporária da 
actividade profissional.

(g) Requerer junto de um tribunal ou 
autoridade competente que seja imposta 
uma proibição temporária da actividade 
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profissional.

Or. en

Alteração 309
Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 10 – N.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os poderes de execução são 
exercidos pelas entidades reguladoras 
nacionais para a energia, em 
conformidade com a legislação nacional.

Or. en

Justificação

A aplicação da legislação deve ser claramente assegurada ao nível dos Estados-Membros.

Alteração 310
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 11 – N.º 1 – parágrafo  1

Texto da Comissão Alteração

1. A Agência assegura que as entidades 
reguladoras nacionais exercem as funções 
que lhes são atribuídas pelo presente 
regulamento de forma coordenada.

1. A Agência assegura que as entidades 
reguladoras nacionais exercem as funções 
que lhes são atribuídas pelo presente 
regulamento de forma coordenada. A 
Agência é dotada dos recursos financeiros 
e humanos adicionais que lhe são 
necessários para exercer adequadamente 
as funções adicionais que lhe são 
cometidas pelo presente regulamento. 

Or. en
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Alteração 311
Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 11 – N.º 1 – parágrafo  1

Texto da Comissão Alteração

1. A Agência assegura que as entidades 
reguladoras nacionais exercem as funções 
que lhes são atribuídas pelo presente 
regulamento de forma coordenada.

1. A Agência assegura obrigatoriamente
que as entidades reguladoras nacionais 
exercem as funções que lhes são atribuídas 
pelo presente regulamento de forma 
coordenada.

Or. en

Alteração 312
Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 11 – N.º 1 – parágrafo  2

Texto da Comissão Alteração

As entidades reguladoras nacionais 
cooperam com a Agência e entre si para o 
exercício das suas funções em 
conformidade com o disposto no presente 
regulamento.

As entidades reguladoras nacionais 
cooperam com a Agência e entre si para o 
exercício das suas funções em 
conformidade com o disposto no presente 
regulamento. Esta cooperação pode 
igualmente assumir a forma de 
cooperação regional de entidades 
reguladoras nacionais no âmbito da 
estrutura da Agência, a fim de reflectir a 
realidade do mercado.

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 313
Zigmantas Balčytis

Proposta de regulamento
Artigo 11 – N.º 2 – parágrafo  1

Texto da Comissão Alteração

2. Caso as entidades reguladoras nacionais 
tenham motivos justificados para suspeitar 
que estão a ser ou foram cometidos, nesse 
Estado-Membro ou noutro 
Estado-Membro, actos contrários ao 
disposto no presente regulamento, devem 
informar desse facto a Agência de forma 
tão pormenorizada quanto possível.

2. Caso as entidades reguladoras nacionais 
tenham motivos justificados para suspeitar 
que estão a ser ou foram cometidos, nesse 
Estado-Membro ou noutro 
Estado-Membro, actos contrários ao 
disposto no presente regulamento, devem 
sem demora informar desse facto a 
Agência, em conformidade com o 
procedimento estabelecido no presente 
regulamento, de forma tão pormenorizada 
quanto possível.

Or. lt

Alteração 314
Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 11 – N.º 2 – parágrafo  2

Texto da Comissão Alteração

Caso uma entidade reguladora nacional 
suspeite que noutro Estado-Membro estão 
a ser cometidos actos que afectem os 
mercados grossistas de energia ou o preço 
dos produtos energéticos grossistas nesse 
Estado-Membro, pode pedir à Agência que 
tome medidas em conformidade com o 
n.º 4.

Caso uma entidade reguladora nacional 
suspeite, ou avaliações iniciais e análises 
da Agência sugiram, que noutro Estado-
Membro estão a ser cometidos actos que 
afectem os mercados grossistas de energia 
ou o preço dos produtos energéticos 
grossistas nesse Estado-Membro, a 
entidade reguladora nacional pedirá à 
Agência que tome medidas em 
conformidade com o n.º 4.

Or. en

Justificação

As entidades reguladoras nacionais devem poder beneficiar plenamente do valor 
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acrescentado de uma Agência europeia que possui uma perspectiva europeia para as assistir 
de forma rentável e competente na sua função de assegurar a aplicação das proibições.

Alteração 315
Hannes Swoboda

Proposta de regulamento
Artigo 11 – N.º 2 – parágrafo  2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Agência é dotada dos recursos 
financeiros e humanos que lhe são 
necessários para exercer adequadamente 
as funções adicionais que lhe são 
cometidas pelo presente regulamento. Se 
necessário, a Agência pode estabelecer 
pontos de ligação próximos de 
organizações de negociação significativas.

Or. en

Alteração 316
Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 11 – N.º 4 – proémio

Texto da Comissão Alteração

4. A fim de exercer as funções que lhe são 
atribuídas pelo n.º 1, caso suspeite que 
tenha havido uma violação do disposto no 
presente regulamento, a Agência terá
poderes para:

4. A fim de exercer as funções que lhe são 
atribuídas pelo n.º 1, caso suspeite que 
tenha havido uma violação do disposto no 
presente regulamento, a Agência tem
poderes para:

Or. en

Alteração 317
Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 11 – N.º 4 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Solicitar a uma ou mais entidades 
reguladoras nacionais que forneçam 
informações relativas à alegada violação;

(a) Solicitar a uma ou mais entidades 
reguladoras nacionais e, quando 
apropriado, a todas as entidades 
reguladoras nacionais de uma região, que 
forneçam informações relativas à alegada 
violação;

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.

Alteração 318
Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 11 – N.º 4 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Prosseguir avaliações iniciais, 
tirando partido da sua perspectiva 
europeia e da compreensão interna dos 
dados;

Or. en

Justificação

As entidades reguladoras nacionais devem poder beneficiar plenamente do valor 
acrescentado de uma Agência europeia que possui uma perspectiva europeia para as assistir 
de forma rentável e competente na sua função de assegurar a aplicação das proibições.

Alteração 319
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 12 – N.º 2 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) As pessoas que trabalhem ou tenham 
trabalhado para as entidades reguladoras 
nacionais;

(c) As pessoas que trabalhem ou tenham 
trabalhado para as entidades reguladoras 
nacionais, a AEVMM e as autoridades 
financeiras competentes;

Or. en

Alteração 320
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 12 – N.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) As pessoas que trabalhem ou tenham 
trabalhado para as entidades reguladoras 
nacionais;

(c) As pessoas que trabalhem ou tenham 
trabalhado para as entidades reguladoras 
nacionais ou outras autoridades 
pertinentes;

Or. en

Alteração 321
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 12 – N.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Os auditores e peritos por conta das 
entidades reguladoras nacionais que 
recebam informações confidenciais em 
conformidade com o disposto no presente 
regulamento.

(d) Os auditores e peritos por conta das 
entidades reguladoras nacionais, da 
AEVMM e das autoridades financeiras 
competentes que recebam informações 
confidenciais em conformidade com o 
disposto no presente regulamento.

Or. en
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Alteração 322
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 12 – N.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Os auditores e peritos por conta das 
entidades reguladoras nacionais que 
recebam informações confidenciais em 
conformidade com o disposto no presente 
regulamento.

(d) Os auditores e peritos por conta das 
entidades reguladoras nacionais ou outras 
autoridades pertinentes que recebam 
informações confidenciais em 
conformidade com o disposto no presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 323
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 12 – N.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As informações confidenciais recebidas 
pelas pessoas a que se refere o n.º 2 no 
exercício das suas funções não podem ser 
divulgadas a outra pessoa ou autoridade, 
excepto sob forma resumida ou agregada 
que impeça a identificação individual de 
um participante no mercado ou de um 
mercado, ressalvados os casos do foro 
penal ou as outras disposições do presente 
regulamento ou de outra legislação 
relevante da União.

3. As informações confidenciais recebidas 
pelas pessoas a que se refere o n.º 2 no 
exercício das suas funções não podem ser 
divulgadas a outra pessoa ou autoridade, 
excepto sob forma resumida ou agregada e 
no respeito das limitações estabelecidas 
no artigo 9.º, n.º 2, que impeça a 
identificação individual de um participante 
no mercado ou de um mercado, ressalvados 
os casos do foro penal ou as outras 
disposições do presente regulamento ou de 
outra legislação relevante da União.

Or. en

Alteração 324
Konrad Szymański
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Proposta de regulamento
Artigo 12 – N.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As informações confidenciais recebidas 
pelas pessoas a que se refere o n.º 2 no 
exercício das suas funções não podem ser 
divulgadas a outra pessoa ou autoridade, 
excepto sob forma resumida ou agregada 
que impeça a identificação individual de 
um participante no mercado ou de um 
mercado, ressalvados os casos do foro 
penal ou as outras disposições do presente 
regulamento ou de outra legislação 
relevante da União.

3. As informações confidenciais recebidas 
pelas pessoas a que se refere o n.º 2 no 
exercício das suas funções não podem ser 
divulgadas a outra pessoa ou autoridade, 
excepto sob forma resumida ou agregada 
que impeça a identificação individual de 
um participante no mercado ou de um 
mercado ou de uma transacção, 
ressalvados os casos do foro penal ou as 
outras disposições do presente regulamento 
ou de outra legislação relevante da União.

Or. en

Alteração 325
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros estabelecem as 
regras relativas às sanções aplicáveis às 
infracções ao presente regulamento e 
tomam todas as medidas necessárias para 
assegurar a sua aplicação. As sanções 
previstas devem ser eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas. 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 formular recomendações 
tendentes a harmonizar os sistemas de 
sanções dos Estados-Membros. Até …, o 
mais tardar, os Estados-Membros notificam 
as disposições em causa à Comissão, 
devendo também notificar, sem demora, 
qualquer alteração posterior que as afecte.
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Or. en

Alteração 326
Hannes Swoboda

Proposta de regulamento
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros estabelecem as 
regras relativas às sanções aplicáveis às 
infracções ao presente regulamento e 
tomam todas as medidas necessárias para 
assegurar a sua aplicação. As sanções 
previstas devem ser eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas. Devem 
reflectir a gravidade das infracções e ser 
consideravelmente superiores aos 
benefícios reais ou potenciais das 
operações ilegais. Os Estados-Membros, 
em estreita cooperação com a Agência e a 
Comissão, devem acordar em normas 
mínimas para as sanções e coordenar os 
seus sistemas de sanções. Até …, o mais 
tardar, os Estados-Membros notificam as 
disposições em causa à Comissão, devendo 
também notificar, sem demora, qualquer 
alteração posterior que as afecte.

Or. en

Alteração 327
Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros estabelecem as 
regras relativas às sanções aplicáveis às 
infracções ao presente regulamento e
tomam todas as medidas necessárias para 
assegurar a sua aplicação. As sanções 

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

previstas devem ser eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas e reflectir os 
danos causados aos consumidores. As 
normas mínimas aplicáveis às sanções à 
escala da União devem ser estabelecidas a 
um nível correspondente, no mínimo, ao 
dobro do total dos benefícios financeiros 
potenciais, directos e indirectos, 
resultantes das acções que o presente 
regulamento visa evitar. Até …, o mais 
tardar, os Estados-Membros notificam as 
disposições em causa à Comissão, devendo 
também notificar, sem demora, qualquer 
alteração posterior que as afecte.

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. 

Alteração 328
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros estabelecem as 
regras relativas às sanções aplicáveis às 
infracções ao presente regulamento e 
tomam todas as medidas necessárias para 
assegurar a sua aplicação. As sanções 
previstas devem ser eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas. Devem 
reflectir a gravidade das infracções e ser 
consideravelmente superiores aos 
benefícios reais ou potenciais das 
operações ilegais. Até …, o mais tardar, os 
Estados-Membros notificam as disposições 
em causa à Comissão, devendo também 
notificar, sem demora, qualquer alteração 
posterior que as afecte.
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Or. en

Justificação

As sanções devem ter um peso superior ao dos benefícios potenciais.

Alteração 329
Zigmantas Balčytis

Proposta de regulamento
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros estabelecem as 
regras relativas às sanções aplicáveis às
infracções ao presente regulamento e
tomam todas as medidas necessárias para 
assegurar a sua aplicação. As sanções 
previstas devem ser eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas. Até …1, o 
mais tardar, os Estados-Membros notificam 
as disposições em causa à Comissão, 
devendo também notificar, sem demora, 
qualquer alteração posterior que as afecte.

A Comissão estabelece as normas de 
aplicação das sanções e assegura a 
existência de um sistema harmonizado de 
aplicação de sanções em caso de 
infracções ao presente regulamento. Os 
Estados-Membros tomam todas as 
medidas necessárias para assegurar a 
aplicação das normas estabelecidas. As 
sanções previstas devem ser eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas. Até …1, o 
mais tardar, os Estados-Membros notificam 
as disposições em causa à Comissão, 
devendo também notificar, sem demora, 
qualquer alteração posterior que as afecte.

Or. lt

Alteração 330
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros estabelecem as 
regras relativas às sanções aplicáveis às 
infracções ao presente regulamento e 
tomam todas as medidas necessárias para 
assegurar a sua aplicação. As sanções 
previstas devem ser eficazes, 

Os Estados-Membros estabelecem as 
regras relativas às sanções aplicáveis às 
infracções ao presente regulamento e 
tomam todas as medidas necessárias para 
assegurar a sua aplicação. As sanções 
previstas devem ser eficazes, 



PE464.685v02-00 66/78 AM\866419PT.doc

PT

proporcionadas e dissuasivas. Até …1, o 
mais tardar, os Estados-Membros notificam 
as disposições em causa à Comissão, 
devendo também notificar, sem demora, 
qualquer alteração posterior que as afecte.

proporcionadas, dissuasivas e não-
discriminatórias. Até …1, o mais tardar, os 
Estados-Membros notificam as disposições 
em causa à Comissão, devendo também 
notificar, sem demora, qualquer alteração 
posterior que as afecte.

Or. pl

Justificação

Importa evitar que os Estados-Membros estabeleçam sanções divergentes. A existência de 
sanções não uniformizadas poderia conduzir a uma deriva das transacções para os sítios 
onde as sanções fossem menos rigorosas.

Alteração 331
Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 14

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo das competências das 
instituições da União, incluindo o Serviço 
Europeu de Acção Externa, a Agência pode 
estabelecer contactos com as autoridades 
de supervisão de países terceiros. Pode 
ainda celebrar acordos de carácter 
administrativo com organizações 
internacionais e com as administrações de 
países terceiros.

Sem prejuízo das competências das 
instituições da União, incluindo o Serviço 
Europeu de Acção Externa, a Agência pode 
estabelecer contactos com as autoridades 
de supervisão de países terceiros, em 
especial com as que têm impacto no 
mercado grossista da energia, no intuito 
de promover a harmonização do quadro 
regulamentar. Pode ainda celebrar acordos 
de carácter administrativo com 
organizações internacionais e com as 
administrações de países terceiros.

Or. en

Justificação

As transacções não devem migrar para mercados menos regulados. Em consequência, a UE 
deve procurar assegurar um quadro regulamentar harmonizado mesmo fora das suas 
fronteiras.
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Alteração 332
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Artigo 14

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo das competências das 
instituições da União, incluindo o Serviço 
Europeu de Acção Externa, a Agência pode 
estabelecer contactos com as autoridades 
de supervisão de países terceiros. Pode 
ainda celebrar acordos de carácter 
administrativo com organizações 
internacionais e com as administrações de 
países terceiros.

Na medida do necessário à realização dos 
objectivos estabelecidos no presente 
regulamento e sem prejuízo das 
competências das instituições da União, 
incluindo o Serviço Europeu de Acção 
Externa, a Agência pode estabelecer 
contactos com as autoridades de supervisão 
de países terceiros. Pode ainda celebrar 
acordos de carácter administrativo com 
organizações internacionais e com as 
administrações de países terceiros.

Or. pl

Justificação

É importante afirmar claramente que as competências da Agência para celebrar acordos e 
manter contactos com países terceiros devem ser limitadas ao estritamente necessário para 
realizar os objectivos do regulamento.

Alteração 333
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 14

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo das competências das 
instituições da União, incluindo o Serviço 
Europeu de Acção Externa, a Agência pode 
estabelecer contactos com as autoridades 
de supervisão de países terceiros. Pode 
ainda celebrar acordos de carácter 
administrativo com organizações 
internacionais e com as administrações de 
países terceiros.

Sem prejuízo das competências das 
instituições dos Estados-Membros e da 
União, incluindo o Serviço Europeu de 
Acção Externa, a Agência pode 
desenvolver contactos com as autoridades 
de supervisão de países terceiros. Pode 
ainda celebrar acordos de carácter 
administrativo e sem obrigações jurídicas
com organizações internacionais e com as 
administrações de países terceiros.
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Or. en

Alteração 334
Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 14 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As empresas de países terceiros cujas 
regras de mercado não observem as 
disposições do presente regulamento não 
podem obter autorizações de 
comercialização no mercado grossista de
energia da União.

Or. en

Justificação

A UE deve utilizar todo o seu peso para aumentar a transparência e a integridade das 
transacções grossistas de energia, mesmo para além das suas fronteiras.

Alteração 335
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de regulamento
Artigo 15 – N.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O poder de aprovar os actos delegados 
referidos nos artigos 5.º e 7.º é conferido à 
Comissão por um período de tempo 
indeterminado.

1. O poder de aprovar actos delegados é 
conferido à Comissão nas condições 
estipuladas no presente artigo.

Or. en

Alteração 336
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta de regulamento
Artigo 15 – N.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O poder de aprovar os actos delegados 
referidos nos artigos 5.º e 7.º é conferido à 
Comissão por um período de tempo 
indeterminado.

(1) O poder de aprovar os actos delegados 
referidos nos artigos 5.º e 7.º é conferido à 
Comissão por um período de cinco anos a 
contar da data de entrada em vigor do 
presente regulamento. A Comissão 
apresentará, o mais tardar seis meses 
antes do termo do período de cinco anos 
contado a partir da entrada em vigor do 
presente regulamento, um relatório sobre 
a delegação de poderes. A delegação de 
poderes será tacitamente prolongada por 
igual período excepto se o Parlamento ou 
o Conselho levantarem objecções até três 
meses antes do termo do referido período.

Or. ro

Alteração 337
Hannes Swoboda

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Sempre que a Comissão pretenda 
adoptar actos delegados, é 
particularmente importante que proceda 
às consultas adequadas, nomeadamente 
da Agência, dos operadores do mercado 
de energia, das entidades reguladoras 
nacionais e da 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 velar por que 
estas instituições sejam estreitamente 
associadas à fase preparatória, 
nomeadamente sendo convidadas a 
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participar nas reuniões de peritos.

Or. en

Alteração 338
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Na preparação e elaboração de actos 
delegados, a Comissão deve assegurar a 
transmissão simultânea, tempestiva e 
adequada de documentos pertinentes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho. A 
Comissão deve ainda realizar consultas 
adequadas e transparentes, incluindo a 
nível de peritos, com bastante 
antecedência, conforme previsto no 
acordo comum relativo a mecanismos 
práticos para o uso de actos delegados.

Or. en

Alteração 339
Teresa Riera Madurell

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Antes de adoptar actos delegados, a 
Comissão consulta partes do mercado, 
nomeadamente partes interessadas, como 
mercados organizados (por exemplo, 
bolsas de energia) e participantes no 
mercado, sobre o teor e o formato das 
obrigações de comunicação.

Or. en
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Alteração 340
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de regulamento
Artigo 15 – N.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Assim que aprovar um acto delegado, a
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

2. A delegação de poderes referida nos 
artigos 5.º, 5.º-A e 7.º é conferida à
Comissão por um período de tempo 
indeterminado.

Or. en

Alteração 341
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de regulamento
Artigo 15 – N.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O poder de aprovar actos delegados 
conferido à Comissão está sujeito às 
condições estabelecidas nos artigos 16.º e 
17.º.

3. A delegação de poderes referida nos 
artigos 5.º, 5.º-A e 7.º pode ser revogada 
em qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. Uma decisão 
de revogação põe termo à delegação dos 
poderes especificados nessa decisão. A 
decisão produz efeitos no dia seguinte ao 
da sua publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia ou em data posterior 
nela especificada. A decisão de revogação 
não afecta a validade dos actos delegados 
já em vigor.

Or. en

Alteração 342
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de regulamento
Artigo 15 – N.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. Assim que aprovar um acto delegado, 
a Comissão notifica-o simultaneamente 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. en

Alteração 343
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de regulamento
Artigo 15 – N.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Um acto delegado adoptado nos 
termos do artigo 5.º, 5.º-A ou 7.º só entra 
em vigor se o Parlamento Europeu e o 
Conselho não levantarem qualquer 
objecção no prazo de dois meses a contar 
da data da notificação do acto em causa 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho ou 
se, antes do termo desse prazo, ambas as 
instituições informarem a Comissão de 
que não irão levantar objecções. Por 
iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho, esse prazo pode ser prorrogado 
por dois meses.

Or. en

Alteração 344
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de regulamento
Artigo 16

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.º Suprimido
Revogação da delegação
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1. A delegação de poderes referida nos 
artigos 5.º e 7.º pode ser revogada em 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho.
2. A instituição que der início a um 
procedimento interno para decidir se 
revoga ou não a delegação de poderes 
informa a outra instituição e a Comissão 
num prazo razoável antes de tomar uma 
decisão final, indicando os poderes 
delegados que poderão ser objecto de 
revogação, bem como os eventuais 
motivos da mesma.
3. A decisão de revogação põe termo à 
delegação dos poderes especificada nessa 
decisão. Produz efeitos imediatamente ou 
numa data posterior nela estabelecida. A 
decisão de revogação não afecta a 
validade dos actos delegados já em vigor. 
É publicada no Jornal Oficial da União 
Europeia.

Or. en

Alteração 345
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de regulamento
Artigo 17

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.º Suprimido
Objecções aos actos delegados

1. O Parlamento Europeu e o Conselho 
podem formular objecções ao acto 
delegado no prazo de dois meses a contar 
da data da respectiva notificação. Por 
iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho, este prazo é prorrogado por um 
mês.
2. Se, no termo deste prazo, nem o 
Parlamento Europeu nem o Conselho 
tiverem formulado objecções ao acto 
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delegado, este último é publicado no 
Jornal Oficial da União Europeia e entra 
em vigor na data nele prevista. O acto 
delegado pode ser publicado no Jornal 
Oficial da União Europeia e entrar em 
vigor antes do termo do referido prazo se 
o Parlamento Europeu e o Conselho 
informarem a Comissão de que não 
tencionam formular objecções.
3. Se o Parlamento Europeu ou o 
Conselho formularem objecções a um 
acto delegado, este não entra em vigor. A 
instituição que formular objecções ao acto 
delegado deve expor os correspondentes 
motivos.

Or. en

Alteração 346
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 17 – N.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 347
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 17 – N.º 1
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 348
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 17 – N.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. ro

Alteração 349
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Artigo 17 – N.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Conselho, este prazo é prorrogado por um 
mês.

Or. pl

Justificação

O uso da conjunção “e” sugere que as duas instituições teriam de formular objecções ao 
acto delegado simultaneamente, o que é contrário ao artigo 290.º do TFUE e não se concilia 
com os n.ºs 2 e 3 do artigo 17.º.

Alteração 350
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 351
Hannes Swoboda

Proposta de regulamento
Artigo 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.º-A
Pessoal e recursos da Agência

O mais tardar em 31 de Dezembro de 
2011, a Agência avalia as necessidades de 
pessoal e de recursos decorrentes da 
assunção das competências e das 
obrigações que lhe são cometidos pelo 
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presente regulamento e apresenta um 
relatório ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e à Comissão.

Or. en

Alteração 352
Konrad Szymański

Proposta de regulamento
Artigo 18 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As disposições do presente regulamento 
cuja aplicação requer actos delegados 
apenas entram em vigor quando os actos 
delegados correspondentes entrarem em 
vigor.

Or. en

Alteração 353
Bendt Bendtsen

Proposta de regulamento
Artigo 18 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A proibição de abuso de informação 
privilegiada, prevista no artigo 3.º, e de 
manipulação de mercado, prevista no 
artigo 4.º, produz efeitos quando tiverem 
sido adoptados os actos delegados 
pertinentes referidos no artigo 5.º.

Or. en

Alteração 354
Bendt Bendtsen
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Proposta de regulamento
Artigo 18 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os requisitos em matéria de recolha de 
dados produzem efeitos quando tiverem 
sido adoptados os actos delegados 
pertinentes referidos no artigo 7.º.

Or. en


