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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pelo 
projecto de acto)

Alterações a um projecto de acto

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projecto de acto 
são assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do projecto de acto que se propõe 
sejam corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um acto existente, que o 
projecto de acto pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta 
linha, que identificam, respectivamente, o acto existente e a disposição 
visada do acto em causa. As partes transcritas de uma disposição de um acto 
existente que o Parlamento pretende alterar, sem que o projecto de acto o 
tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a 
esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à 
integridade e à transparência nos mercados da energia
(COM(2010)0726 – C7-0407/2010 – 2010/0363(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2010)0726),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 294.º e o n.º 2 do artigo 194.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a Comissão apresentou a 
proposta ao Parlamento (C7-0407/2010),

– Tendo em conta o n.º 3 do artigo 294.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta os Pareceres fundamentados que os Parlamentos nacionais dirigiram ao 
seu Presidente sobre a conformidade do projecto de acto com o princípio da 
subsidiariedade,

– Tendo em conta o Parecer do Comité Económico e Social de xx xxxx xxxx,1

– Tendo em conta o Parecer do Comité das Regiões de x xxxxxx xxxx2,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e os 
pareceres da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, bem como da Comissão 
do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores (A7-0000/2011),

1. Adopta em primeira leitura a posição indicada;

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

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

                                               
1 JO C …/Ainda não publicado no Jornal Oficial.
2 JO C …/ p. . Ainda não publicado no Jornal Oficial.
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Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da proposta da Comissão Alteração

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

É necessário explicitar as definições de 
informação privilegiada e de manipulação 
do mercado de modo a terem em conta as 
especificidades dos mercados grossistas de 
energia, que são dinâmicos e sujeitos a 
alterações. Os principais elementos das 
definições devem ser estabelecidos no 
presente Regulamento. No entanto, deve
ser atribuída competência à Comissão para 
aprovar actos delegados nos termos do 
artigo 290.º do Tratado no que se refere a 
essas regras pormenorizadas. É 
particularmente importante que a 
Comissão proceda a consultas 
apropriadas durante os trabalhos 
preparatórios, incluindo consultas a 
peritos. Poderão ser proporcionados 
conhecimentos especializados, 
nomeadamente, por peritos da Agência de 
Cooperação dos Reguladores da Energia, 
do Comité das Autoridades de 
Regulamentação dos Mercados Europeus 
de Valores Mobiliários (CARMEVM ), do 
Grupo Europeu de Reguladores da 
Electricidade e do Gás, da Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos 
Mercados (AEVMM), das autoridades 
reguladoras nacionais, das autoridades 
nacionais da concorrência, das 
autoridades financeiras competentes nos 
Estados-Membros e por participantes no 
mercado. A Comissão, ao preparar e 
elaborar os actos delegados, deverá 
assegurar uma transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
pertinentes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho e assegurar que o Parlamento e 
o Conselho sejam estreitamente 
envolvidos na fase preparatória, sendo 
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convidados regularmente a participar nas 
reuniões de peritos.

Or. en

Justificação

O presente Regulamento visa delegar importantes poderes na Comissão, fornecendo-lhe uma 
considerável margem de manobra em termos decisórios em questões muito importantes, 
embora técnicas. Os actos delegados parecem ser os instrumentos adequados, por serem 
suficientemente flexíveis para ajustarem rapidamente as regras à evolução no terreno. No 
entanto, é importante assegurar uma consulta ampla e abrangente a vários peritos e partes 
interessadas e permitir aos ramos legislativos acompanhar de perto o processo decisório.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da proposta da Comissão Alteração

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

(14) A monitorização eficiente dos 
mercados exige um acesso regular aos 
registos das transacções. 
Consequentemente, os participantes no 
mercado que comercializam produtos 
energéticos grossistas devem ser 
solicitados a fornecer essa informação à 
Agência. A Agência pode estabelecer 
gabinetes de ligação localizados nas 
proximidades de importantes plataformas 
de negociação.

Or. en

Justificação

Poderá ser útil que a Agência, sedeada em Liubliana, estabeleça gabinetes de ligação 
próximo de importantes mercados e plataformas de negociação, a fim de promover contactos 
regulares com os participantes no mercado e dispor de toda a informação necessária.
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Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da proposta da Comissão Alteração

(15) A fim de garantir a flexibilidade 
necessária na recolha de informações sobre 
as transacções de produtos energéticos 
grossistas, deverá ser atribuída 
competência à Comissão para aprovar 
actos delegados nos termos do artigo 290.º 
do Tratado, que estabeleçam o calendário, 
a forma e o conteúdo das informações que 
os participantes no mercado devem 
fornecer. As obrigações em matéria de 
comunicação de informações não devem 
acarretar custos desnecessários para os 
participantes no mercado. As pessoas que 
comunicam transacções a uma autoridade 
competente em conformidade com o 
disposto na Directiva 2004/39/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 
de Abril de 2004, relativa aos mercados de 
instrumentos financeiros, e aos repositórios 
de transacções e autoridades competentes 
em conformidade com o disposto no 
Regulamento ../.. do Parlamento Europeu e 
do Conselho relativo aos derivados OTC, 
às contrapartes centrais e aos repositórios 
de transacções não devem, por 
conseguinte, ser sujeitas a obrigações 
adicionais de notificação ao abrigo do 
presente regulamento.

(15) A fim de garantir a flexibilidade 
necessária na recolha de informações sobre 
as transacções de produtos energéticos 
grossistas, deverá ser atribuída 
competência à Comissão para aprovar 
actos delegados nos termos do artigo 290.º 
do Tratado, que estabeleçam o calendário, 
a forma e o conteúdo das informações que 
os participantes no mercado devem 
fornecer. As obrigações em matéria de 
comunicação de informações não devem 
acarretar custos ou encargos 
administrativos desnecessários para os 
participantes no mercado, e deverão, por 
conseguinte, ser sujeitas a uma análise 
custo-benefício ex-ante. As pessoas que 
comunicam transacções a uma autoridade 
competente em conformidade com o 
disposto na Directiva 2004/39/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 
de Abril de 2004, relativa aos mercados de 
instrumentos financeiros, e aos repositórios 
de transacções e autoridades competentes 
em conformidade com o disposto no 
Regulamento ../.. do Parlamento Europeu e 
do Conselho relativo aos derivados OTC, 
às contrapartes centrais e aos repositórios 
de transacções não devem, por 
conseguinte, ser sujeitas a obrigações 
duplas de notificação. É particularmente 
importante que a Comissão proceda a 
consultas apropriadas durante os 
trabalhos preparatórios, incluindo 
consultas a peritos. A Comissão, ao 
preparar e elaborar os actos delegados, 
deverá assegurar uma transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 
documentos relevantes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho e assegurar que o 
Parlamento Europeu e o Conselho sejam 
estreitamente envolvidos na fase 
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preparatória, nomeadamente, sendo 
convidados regularmente a participar nas 
reuniões de peritos.

Or. en

Justificação

O presente Regulamento visa delegar importantes poderes na Comissão, fornecendo-lhe uma 
considerável margem de manobra em termos decisórios em questões muito importantes, 
embora técnicas. Os actos delegados parecem ser os instrumentos adequados, por serem 
suficientemente flexíveis para ajustarem rapidamente as regras à evolução no terreno. No 
entanto, é importante assegurar uma consulta ampla e abrangente a vários peritos e partes 
interessadas e permitir aos ramos legislativos acompanhar de perto o processo decisório.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)

Texto da proposta da Comissão Alteração

(16-A) Uma vez que o controlo e a 
transparência do mercado assentam no 
mesmo conjunto de dados, a Agência deve 
garantir que a infra-estrutura de 
notificação das informações possa ser 
usada para ambas as finalidades. Através 
desses dados, assegura-se a consistência e 
evita-se a dupla notificação de 
informações. Nesse contexto, deve existir 
um alinhamento entre o presente 
Regulamento e as “Comitology 
Guidelines on Fundamental Electricity 
Data Transparency” (Orientações de 
Comitologia sobre a Transparência dos 
dados relativos à Electricidade) do Grupo 
de Reguladores Europeus da 
Electricidade e do Gás (ERGEG).

Or. en

Justificação

A transparência e a monitorização devem partilhar um conjunto de dados comum:  as 
autoridades responsáveis pela monitorização devem ter total acesso aos dados sensíveis, 
enquanto a transparência tem como finalidade assegurar a equidade entre todos os 
participantes no mercado. Enquanto o REMIT diz respeito à monitorização, o projecto de 
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Orientações de Comitologia sobre a Transparência dos dados relativos à Electricidade do 
ERGEG diz respeito às questões da transparência. Embora por razões de monitorização 
possa ser necessário um leque mais alargado de dados, para ambas, a monitorização e a 
transparência, é necessário um elevado volume de dados (por ex., capacidade instalada e 
produção planeada e efectiva de electricidade).

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da proposta da Comissão Alteração

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

(17) A Agência deve garantir a segurança 
operacional dos dados que recebe, impedir 
o acesso não autorizado às informações 
detidas pela Agência e estabelecer 
procedimentos para garantir que os dados 
por si recolhidos não são indevidamente 
utilizados por pessoas com acesso 
autorizado aos mesmos. A Agência 
também se deve certificar de que as 
autoridades com acesso aos dados por si 
detidos podem manter um nível de 
segurança igualmente elevado. É preciso 
que seja igualmente garantida a 
segurança operacional dos sistemas de TI 
utilizados para o tratamento e transmissão 
de dados. Com vista à criação de um 
sistema de TI que assegure o mais elevado 
grau de confidencialidade possível, a 
Agência deverá ser encorajada a 
trabalhar de perto com a Agência 
Europeia para a Segurança das Redes e 
da Informação (ENISA).

Or. en

Justificação

O sistema de TI é o elemento nevrálgico da garantia de um elevado grau de segurança 
operacional e de confidencialidade. Por conseguinte, deverá ser dada especial ênfase aos 
requisitos de segurança dos sistemas de TI. Neste contexto, a cooperação com a ENISA 
poderá revelar-se útil, devendo ser encorajada.
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Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da proposta da Comissão Alteração

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

(19) Às entidades reguladoras nacionais 
cabe a responsabilidade de assegurar o 
cumprimento do presente regulamento nos 
Estados-Membros. Para este efeito, devem 
dispor dos poderes de investigação 
necessários para poderem desempenhar 
essa função com eficiência. A Agência 
deverá assegurar que esses poderes de 
investigação sejam exercidos de forma 
consistente, similar e proporcionada. Para 
esse fim, a Comissão pode fornecer 
orientações às autoridades reguladoras 
nacionais ou à autoridade competente 
designada.

Or. en

Justificação

A ACER não é responsável pela realização de investigações; esta é claramente uma 
responsabilidade das autoridades nacionais competentes. A fim de assegurar a igualdade de 
condições aos participantes no mercado e evitar discrepâncias na aplicação do REMIT em 
toda a UE, a Comissão ou a ACER deverão proporcionar orientações no que se refere ao 
exercício destes poderes de investigação.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da proposta da Comissão Alteração

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

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

Justificação

As manipulações de mercado nos mercados grossistas da energia são relevantes, em 
particular, para a legislação em matéria de cartéis, caso estejam em causa restrições da 
capacidade. A investigação de presumíveis infracções – se estiverem em causa participantes 
dominantes no mercado - insere-se no âmbito das responsabilidades dos reguladores da 
concorrência nacionais (incumprimento do artigo 102.º do TFUE).

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da proposta da Comissão Alteração

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

(23) É importante que as sanções aplicadas 
em caso de violação do presente 
regulamento sejam proporcionais,
dissuasivas e harmonizadas em todos os 
Estados-Membros para evitar que aqueles 
que violem o presente regulamento se 
transfiram para o Estado-Membro menos 
severo, e que reflictam a gravidade das 
infracções e os potenciais benefícios da 
comercialização com base em informação 
privilegiada e da manipulação do mercado. 
Reconhecendo as interacções entre a 
comercialização de produtos derivados da 
electricidade e do gás e a comercialização 
de electricidade e gás propriamente ditos, 
as sanções aplicadas às violações do 
presente regulamento devem ser 
consentâneas com as sanções adoptadas 
pelos Estados-Membros em aplicação da 
Directiva 2003/6/CE. A Comissão deve 
apresentar, com base no resultado da 
consulta sobre a Comunicação da 
Comissão de ... intitulada "Reforçar o 
regime de sanções no sector dos serviços 
financeiros", propostas com vista a uma 
maior harmonização do sistema de 
sanções dos Estados-Membros.

Or. en
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Justificação

É importante assegurar condições de igualdade e evitar que os operadores explorem as 
debilidades dos procedimentos por incumprimento e das sanções dos Estados-Membros 
menos severos. Isso seria contrário à intenção de criar um mercado de energia integrado na 
UE.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da proposta da Comissão Alteração

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

O presente regulamento estabelece regras 
que proíbem práticas abusivas nos 
mercados grossistas de energia, têm em 
conta as características específicas desses 
mercados e são compatíveis com as 
aplicáveis nos mercados financeiros. O 
regulamento estabelece que a 
monitorização dos mercados grossistas de 
energia é efectuada pela Agência.

Or. en

Justificação

É necessário deixar claro que o REMIT deverá ser aplicado como “lex specialis” à 
totalidade dos mercados grossistas de energia e, por conseguinte, abranger todos os produtos 
energéticos grossistas. Isso trará certeza jurídica e reforçará a clareza para os participantes 
no mercado. O REMIT deverá ter em conta as características específicas dos mercados 
grossistas de energia, o que permitirá fomentar um desenvolvimento acrescido do mercado 
interno da energia.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da proposta da Comissão Alteração

O presente regulamento é aplicável ao 
comércio de produtos energéticos 
grossistas. As disposições do artigo 3.º e do 
artigo 4.º não se aplicam aos produtos 
energéticos grossistas que sejam
instrumentos financeiros e que estejam 

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

energéticos grossistas.

Or. en

Justificação

É necessário deixar claro que o REMIT deverá ser aplicado como “lex specialis” à 
totalidade dos mercados grossistas de energia e, por conseguinte, abranger todos os produtos 
energéticos grossistas. Isso trará certeza jurídica e reforçará a clareza para os participantes 
no mercado. O REMIT deverá ter em conta as características específicas dos mercados 
grossistas de energia, o que permitirá fomentar um desenvolvimento acrescido do mercado 
interno da energia.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 3

Texto da proposta da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

É necessário deixar claro que o REMIT deverá ser aplicado como “lex specialis” à 
totalidade dos mercados grossistas de energia e, por conseguinte, abranger todos os produtos 
energéticos grossistas. Isso trará certeza jurídica e reforçará a clareza para os participantes 
no mercado. O REMIT deverá ter em conta as características específicas dos mercados 
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grossistas de energia, o que permitirá fomentar um desenvolvimento acrescido do mercado 
interno da energia.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 3-A (novo)

Texto da proposta da Comissão Alteração

Sempre que a Agência desenvolva tarefas 
ao abrigo do presente regulamento, os 
actos da Agência, incluindo os pedidos e 
recomendações referidos no artigo 11.º, 
n.º 4, são adoptados pelo Director. O 
Director tem em consideração as 
orientações fornecidas pelo Conselho de 
Reguladores nos termos do artigo 15.º, n.º 
1, do Regulamento (CE) n.º 713/2009.

Or. en

Justificação

É preciso que a independência e a autonomia do Director da ACER sejam asseguradas, a fim 
de garantir que a ACER possa actuar no interesse europeu como uma autoridade de 
supervisão forte. No entanto, é importante que o Director da ACER desempenhe as suas 
funções em estreita cooperação com o Conselho de Reguladores, tirando partido das suas 
orientações. Ficam assim reflectidas as disposições e o espírito do regulamento da ACER, 
que atribuem um papel consultivo aos reguladores no que se refere às tarefas levadas a cabo 
pela ACER.

Alteração 13

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

Texto da proposta da Comissão Alteração

A título de exemplo, a conduta de uma 
pessoa ou pessoas, agindo de forma 
concertada, com o objectivo de assegurar 
uma posição comercial dominante sobre a 
oferta ou a procura de um produto 
energético grossista, inclusivamente 
através da limitação da capacidade de 
geração de electricidade ou gás, ou da 
disponibilidade de capacidade de 
transporte, ou da redução, de forma 
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voluntária e significativa, sem qualquer 
lógica económica ou comercial legítima, 
da disponibilidade de capacidade própria, 
que tenha como efeito a fixação, de forma 
directa ou indirecta, de preços de compra 
ou de venda, ou de outras condições 
comerciais desleais, constitui 
manipulação do mercado.

Or. en

Justificação

É fundamental, com vista à aplicação do presente regulamento pelos reguladores, que se 
proporcionem exemplos da aplicação das definições de abusos do mercado. Qualquer 
exemplo suplementar clarificará o âmbito do REMIT, quer para os reguladores, quer para os 
participantes no mercado. Deveria ser dado, pelo menos, um exemplo adicional no que se 
refere ao artigo 2.º, n.º 2, alínea c), a fim de dar também exemplos de comportamentos 
manipuladores, como contracções abusivas do mercado, inclusivamente através da limitação. 
Este exemplo tem por base um exemplo de manipulações do mercado constante da Directiva 
relativa aos abusos de mercado (Directiva 2003/6/CE), embora adaptado aos produtos 
energéticos grossistas em vez de aos instrumentos financeiros.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4 - parágrafo 1

Texto da proposta da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A fim de aumentar a certeza e a segurança jurídicas, deverá acrescentar-se que todos os 
segmentos de mercado se encontram abrangidos. Fica, assim, claro que os mercados de 
equilibração estão cobertos pela definição de produto energético grossista.
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Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4 - parágrafo 1 – alínea d)-A (nova)

Texto da proposta da Comissão Alteração

(d-A) Contratos de compra ou venda de 
licenças de emissão;

Or. en

Justificação

O mercado de CO2 está intimamente ligado aos mercados da electricidade e do gás, uma vez 
que partilham vários indicadores fundamentais (por exemplo, o nível da procura de 
electricidade e preços do carvão e do gás), o que conduz a uma interdependência entre os 
preços do CO2 e os dos produtos energéticos grossistas. Uma percentagem significativa dos 
participantes no mercado de carbono é igualmente participante nos mercados grossistas de 
electricidade e gás, em especial, os produtores de electricidade. Consequentemente, um 
regime regulamentar específico do sector, a aplicar ao mercado grossista de energia, deverá 
incluir os contratos no quadro do Regime de Comércio de Licenças de Emissão da UE.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4 - parágrafo 1 – alínea d)-B (nova)

Texto da proposta da Comissão Alteração

(d-B) Derivados relativos às licenças de 
emissão;

Or. en

Justificação

O mercado de CO2 está intimamente ligado aos mercados da electricidade e do gás, uma vez 
que partilham vários indicadores fundamentais (por exemplo, o nível da procura de 
electricidade e os preços do carvão e do gás), o que conduz a uma interdependência entre os 
preços do CO2 e o dos produtos energéticos grossistas. Uma percentagem significativa dos 
participantes no mercado de carbono é igualmente participante nos mercados grossistas de 
electricidade e gás, em especial os produtores de electricidade. Consequentemente, um 
regime regulamentar específico do sector, a aplicar ao mercado grossista de energia, deverá 
incluir os contratos no quadro do Regime de Comércio de Licenças de Emissão da UE.
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Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4 - parágrafo 2

Texto da proposta da Comissão Alteração

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

Os contratos de fornecimento de gás 
natural ou de electricidade para utilização 
dos consumidores finais, que não sejam de 
encerramento de transacções através de 
plataformas de negociação, nem de 
contratação de produtos normalizados 
admitidos à transacção em plataformas de 
negociação, não são produtos energéticos 
grossistas.

Or. en

Justificação

Uma vez que também podem participar em mercados grossistas de energia, os consumidores 
industriais finais podem acumular poder de mercado, o que poderá acarretar o risco de 
abusos de mercado por grandes consumidores industriais.

Alteração 18

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

Texto da proposta da Comissão Alteração

No entanto, para efeitos do presente 
regulamento, os contratos de 
fornecimento de gás natural e de 
electricidade aos consumidores finais com 
uma capacidade superior a um 
determinado volume de megawatts são 
tratados como produtos energéticos 
grossistas. 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, que especificam o 
volume de megawatts (limiar de minimis).

Or. en
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Justificação

Existem numerosos pequenos operadores, cujas actividades não têm impacto transfronteiriço. 
A fim de evitar encargos de notificação desnecessários para essas entidades, deverá existir 
uma regra de minimis, que isente os produtos energéticos grossistas abaixo de um 
determinado limiar das obrigações de notificação.

Alteração 19

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

Texto da proposta da Comissão Alteração

4-A. “licença de emissão” uma licença tal 
como definida no artigo 3.º, alínea a), da 
Directiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de Outubro 
de 2003, relativa à criação de um regime 
de comércio de licenças de emissão de 
gases com efeito de estufa na 
Comunidade e que altera a Directiva 
96/61/CE do Conselho1

1 JO L 275 de 25.10.03, p. 24.

Or. en

Justificação

O expressão “licença de emissão” é definida, tomando como referência a definição de 
licença ao abrigo da Directiva 2003/87/CE.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4-B (novo)

Texto da proposta da Comissão Alteração

4-B. "produto conexo" um produto, 
incluindo derivados, a que esteja 
comummente associado o preço da 
electricidade ou do gás, em particular, o 
petróleo ou produtos petrolíferos, ou que 
seja utilizado na produção de 
electricidade, ou que seja um produto 
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derivado da produção de electricidade, 
incluindo uma licença de emissão, ou 
quaisquer outras unidades reconhecidas 
para efeitos do cumprimento da Directiva 
2003/87/CE.

Or. en

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 8-B (novo)

Texto da proposta da Comissão Alteração

8-B. “participante no mercado” qualquer 
pessoa que participe na comercialização 
de produtos energéticos grossistas, em
particular, os fornecedores, operadores e 
produtores;

Or. en

Justificação

O expressão “participante no mercado” é referida em diversas disposições, por exemplo, no 
artigo 7.º como sendo uma pessoa obrigada a notificar transacções e ordens ao abrigo do 
presente regulamento. Contudo, o termo “participante no mercado” não se encontra 
definido. Por razões de certeza e segurança jurídicas, o termo “participante no mercado” 
deverá ser definido.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 8-C (novo)

Texto da proposta da Comissão Alteração

8-C. ”plataformas de negociação” as 
plataformas organizadas para a 
negociação de produtos energéticos 
grossistas que sejam instrumentos 
financeiros, em especial, os mercados 
regulamentados e os «Sistemas de 
negociação multilateral» (Multilateral 
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Trading Facility – MTF), tal como 
definidos na Directiva 2004/39/CE, e os 
mercados à vista (spot markets), incluindo 
plataformas de negociação de gás, 
relativos a produtos energéticos grossistas 
físicos.

Or. en

Justificação

A expressão “mercados organizados” deverá ser substituída por “plataformas de 
negociação”. O termo “mercados organizados” significaria mercados regulamentados e 
sistemas de negociação multilateral, tal como definidos na Directiva dos Mercados de 
Instrumentos Financeiros (DMIF). A revisão da DMIF poderá introduzir uma categoriais 
suplementar de sistemas de negociação organizados. No entanto, nos mercados grossistas de 
energia, são igualmente fundamentais as transacções físicas a pronto (physical spot trading) 
e as plataformas de negociação onde se realizam essas negociações. A fim de tornar claro 
que ambas, as plataformas de negociação financeiras e a pronto (spot trading) se encontram 
abrangidas, o termo “mercados organizados” deverá ser substituído pelo termo 
“plataformas de negociação”, inserindo-se a sua definição no artigo 2.º.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 5 - parágrafo 1

Texto da proposta da Comissão Alteração

5. O presente artigo não é aplicável às 
transacções efectuadas para efeitos de 
execução de uma obrigação de aquisição 
ou de alienação de produtos energéticos 
grossistas, sempre que essa obrigação 
resulte de um contrato celebrado antes de a 
pessoa em causa deter a informação 
privilegiada.

5. O presente artigo não é aplicável às 
transacções efectuadas para efeitos de 
execução de uma obrigação de aquisição 
ou de alienação de produtos energéticos 
grossistas, sempre que essa obrigação 
resulte de um contrato celebrado antes de a 
pessoa em causa deter a informação 
privilegiada, ou às transacções concluídas 
para cobrir posições físicas estritamente 
limitadas a perdas resultantes de cortes 
não planeados, antes de a informação ter 
sido comunicada ao mercado.

Or. en

Justificação

A cobertura também deverá estar incluída; porém, em caso de cortes não planeados, a 
recuperação das perdas de produção deverá ser possível sem atrasos indesejáveis, para 
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evitar a subida dos preços ou mesmo interrupções bruscas de energia no sistema. A fim de 
tirar partido dessa situação, esta isenção deverá ficar estritamente limitada ao volume de 
perdas decorrentes de cortes não planeados. No entanto, é possível tornar mais preciso o 
termo "danos substanciais": "danos substanciais à estabilidade técnica ou económica do 
sistema".

Alteração 24

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

Texto da proposta da Comissão Alteração

As alíneas a) e c) do n.º 1 não se aplicam 
a um participante no mercado que possua 
informação privilegiada e possa, sob sua 
responsabilidade, envolver-se em 
negociações com vista a encerrar as suas 
posições abertas relativas a produtos 
energéticos grossistas, se, no caso de não 
o fazer, provocar danos substanciais à 
estabilidade técnica ou económica do 
sistema e ao funcionamento do mercado. 
Nesse caso, o participante no mercado 
tem de publicar a informação 
imediatamente após o encerramento das 
suas posições e fornecer à Agência e à 
autoridade reguladora nacional um 
relatório a esse respeito.

Or. en

Justificação
A cobertura também deverá estar incluída; porém, em caso de cortes não planeados, a 
recuperação das perdas de produção deverá ser possível sem atrasos indesejáveis, para 
evitar a subida dos preços ou mesmo interrupções bruscas de energia no sistema. A fim de 
tirar partido dessa situação, esta isenção deverá ficar estritamente limitada ao volume de 
perdas decorrentes de cortes não planeados. No entanto, é possível tornar mais preciso o 
termo "danos substanciais": "danos substanciais à estabilidade técnica ou económica do 
sistema".
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Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da proposta 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 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. A 
Comissão pode aprovar actos delegados 
elaborados em estreita cooperação com a 
Agência. É especialmente importante que, 
durante o trabalho preparatório, a 
Agência ou a Comissão procedam a 
consultas apropriadas das partes 
interessadas, nos termos do artigo 10.º do 
Regulamento (CE) n.º 713/2009, bem 
como da AEVMM, das autoridades 
reguladoras nacionais, das autoridades da 
concorrência nacionais e das autoridades 
financeiras competentes dos Estados-
Membros.

Or. en

Justificação

Na exposição de motivos da proposta legislativa, a Comissão refere que os actos delegados 
relativos à recolha de dados (artigo 7.º) terão como base o projecto de orientações elaborado 
pela Agência. Será útil alargar, quando pertinente, o envolvimento da Agência à elaboração 
dos actos delegados. Para além disso, terá de garantir-se que os conhecimentos 
especializados da totalidade das partes interessadas – tal como estabelecido no Regulamento 
que institui a ACER (Regulamento n.º713/2009) – sejam tidos em consideração durante o 
processo de elaboração.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo)

Texto da proposta da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
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Autorização de participantes no mercado 
1. Todos os Estados-Membros devem 
exigir que a actuação dos participantes no 
mercado, na ausência de uma autorização 
como empresa de investimento ao abrigo 
da Directiva 2004/39/CE, seja objecto de 
autorização prévia.
2. Os Estados-Membros devem criar um 
registo de todos os participantes no 
mercado autorizados nos termos do 
presente regulamento. Esse registo é 
acessível ao público. O registo deve ser 
actualizado periodicamente.
3. A autorização é válida em toda a União 
e deve permitir a um participante no 
mercado prestar os serviços ou executar 
as actividades para que foi autorizado em 
toda a União, quer através do 
estabelecimento de uma sucursal, quer em 
regime de livre prestação de serviços. Um 
Estado-Membro de acolhimento pode não 
exigir qualquer estabelecimento local ou a 
presença de pessoal local.
4. A autoridade competente apenas 
concede a autorização a um participante 
no mercado caso esteja totalmente 
convencida de que o participante do 
mercado cumpre todos os requisitos ao 
abrigo dos actos delegados aprovados em 
conformidade com o n.º 10 do presente 
artigo. Os Estados-Membros devem 
assegurar: 
(a) A existência de uma entidade jurídica;
(b) Que os membros do conselho não têm 
antecedentes criminais;
(c) Que o requerente tem a capacidade 
técnica, financeira e organizativa para 
cumprir as suas funções regulamentares;
Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades competentes controlem 
as actividades dos participantes no 
mercado, a fim de verificarem se estes 
cumprem as condições de exercício de 
actividade previstas no presente 
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regulamento.
5. A autoridade competente pode revogar 
a autorização concedida a um 
participante no mercado quando este:
(a) Tiver obtido a autorização recorrendo 
a falsas declarações ou qualquer outro 
meio irregular;
(b) Deixar de preencher as condições ao 
abrigo das quais a autorização foi 
concedida;
(c) Tenha infringido grave e 
sistematicamente as condições de 
funcionamento dos participantes no 
mercado estabelecidas no presente 
regulamento.
6. Os Estados-Membros devem assegurar 
que qualquer participante do mercado 
autorizado e supervisionado pelas 
autoridades competentes de outro Estado-
Membro, em conformidade com o 
presente regulamento, possa negociar 
livremente energia no mercado grossista 
dos seus territórios. Os Estados-Membros 
não impõem quaisquer requisitos 
adicionais a esses participantes no 
mercado, no que diz respeito às matérias 
abrangidas pelo presente regulamento. 
Nomeadamente, não podem:
(a) Impor requisitos nacionais 
suplementares de autorização;
(b) Cobrar às empresas participantes no 
mercado grossista de energia taxas 
regulamentares nacionais (únicas ou 
recorrentes);
(c) Impor requisitos nacionais de 
notificação de transacções/extractos de 
conta ou manutenção de registos é 
admissível, à excepção do previsto no 
artigo 17.º;

(d) Exigir relatórios de actividade 
nacionais diferentes no Estado-Membro 
de acolhimento;
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(e) Aprovar tarifas de rede que 
desencorajem as importações e 
exportações;
(f) Exigir exames nacionais para as 
transacções grossistas;
(g) Impor requisitos relacionados com a 
oferta a comerciantes puramente 
grossistas (por exemplo, a exigência de 
criação de centros de atendimento de 
chamadas de clientes ou de estações de 
medição, a instituição de serviços de 
mediação para clientes finais, a 
publicação dos termos e condições gerais 
de fornecimento a consumidores finais

7. As taxas de autorização só podem ser 
cobradas pelo regulador nacional com 
base no custo do processo de autorização.
8. O presente artigo não se aplica aos 
participantes no mercado que 
transaccionem um volume de megawatts 
inferior a um determinado limiar.
9. A Comissão pode aprovar 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 
estabelecer:
(a) Os requisitos e o âmbito da 
autorização;
b) O processo de concessão ou recusa de 
pedidos de autorização; 
(c) As condições de retirada; e
(d) O limiar para os participantes no 
mercado referidos no n.º 9 (a regra de 
minimis).

Or. en

Justificação

A Comissão não prevê um regime de autorizações específico para os operadores no sector da 
energia. Isto significaria que as empresas de comercialização de energia abrangidas pelo 
REMIT e que não se enquadrem na legislação DMIF não seriam abrangidas por obrigações 
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de registo em toda a UE. O REMIT deverá colmatar esta lacuna e proporcionar o 
desenvolvimento de um regime de autorizações adaptado aos operadores de energia, 
permitindo avaliar a capacidade dos participantes no mercado e a sua intenção de 
respeitarem o REMIT e evitar aplicar os requisitos onerosos aplicáveis aos operadores 
financeiros incluídos na legislação financeira.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da proposta 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 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. Isso sem prejuízo dos 
requisitos da legislação nacional que 
autorize as autoridades reguladoras 
nacionais ou outros organismos nacionais 
competentes a recolherem dados 
suplementares relativos aos mercados 
grossistas de energia, para além dos dados 
comunicados à Agência.

Or. en

Justificação

Uma monitorização adequada do mercado pode exigir uma maior flexibilidade a nível 
nacional, a fim de facilitar uma maior e mais estreita fiscalização das transacções de 
produtos energéticos grossistas.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º3 - parágrafo 1

Texto da proposta da Comissão Alteração

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

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

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

Or. en

Justificação

A Agência deverá responder perante a Comissão e o Parlamento Europeu, que também se 
encontra representado no Conselho de Administração da ACER, devendo garantir-se a 
divulgação pública do relatório.

Alteração 29

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

Texto da proposta 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 sistemas 
de confronto de ordens ou de declaração de 
transacções disponibilizem à Agência um 
registo das transacções de produtos 
energéticos grossistas e/ou dados 
fundamentais que possuam.

Or. en

Justificação

As plataformas de negociação serão uma importante fonte para monitorização dos mercados 
grossistas de energia. Os produtos energéticos grossistas negociados em plataformas de 
negociação organizadas são geralmente os mais líquidos, suscitando a mais ampla 
participação de utentes e investidores, e podem servir de referência para a determinação e 
fixação de preços com influência nos preços da energia para os utilizadores e consumidores 
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da UE. Para efeitos de monitorização dos produtos energéticos grossistas, a Agência deve ter 
total acesso a esses dados. Na medida em que as plataformas de negociação dispõem de 
dados fundamentais, devem ser obrigadas a apresentar e disponibilizar os dados 
fundamentais à ACER.

Alteração 30

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

Texto da proposta da Comissão Alteração

Os actos delegados devem permitir a 
notificação de transacções de produtos 
conexos.

Or. en

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 - parágrafo 2-B (novo)

Texto da proposta da Comissão Alteração

 O acto delegado deve prever o pagamento 
de taxas por parte dos participantes no 
mercado que comunicam dados nos 
termos do presente regulamento. Estas 
taxas devem reflectir os custos incorridos 
pela Agência com o funcionamento e 
manutenção dos sistemas de recolha e 
gestão de dados necessários para lhe 
permitir desempenhar as suas funções ao 
abrigo do presente regulamento.

Or. en



PE460.835v01-00 30/46 PR\860344PT.doc

PT

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3- alínea e)-A (nova)

Texto da proposta da Comissão Alteração

(e-A) Pela autoridade designada que 
tenha recebido informação relevante nos 
termos das disposições nacionais com 
vista a recolher dados específicos sobre os 
mercados de produção de energia.

Or. en

Justificação

Caso as autoridades nacionais disponham já de informação no que respeita ao mercado de 
energia nacional, não deverá ser imposto qualquer outro encargo burocrático em matéria de 
obrigação de notificação.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4 - parágrafo 1

Texto da proposta 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/ou à autoridade 
reguladora nacional informações relativas 
à capacidade das instalações de produção, 
incluindo os seus custos marginais, 
armazenamento, consumo ou transporte de 
electricidade ou de gás natural para efeitos 
de monitorização das operações nos 
mercados grossistas de energia. Esta 
informação deve ser limitada aos dados e 
informações que ainda não tenham sido 
comunicados às plataformas de 
negociação, operadores das redes de 
transporte, ou outras entidades para 
publicação no âmbito das obrigações 
relacionadas com a transparência da 
informação. As obrigações de notificação 
dos participantes no mercado são 
minimizadas pela recolha, sempre que 
possível, da informação exigida, ou partes 
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da mesma, junto das fontes existentes, 
como as infra-estruturas regionais e 
nacionais de notificação existentes. Os 
dados já transmitidos são disponibilizados 
à Agência pelos operadores das redes de 
transporte ou por outras entidades 
competentes responsáveis pela recolha de 
dados.

Or. en

Justificação

A comunicação de dados fundamentais deve ser normalizada, tanto quanto possível, para 
limitar os encargos para os participantes no mercado, e harmonizada com a estrutura de 
transmissão de dados fundamentais dos operadores das redes de transporte e de outras 
plataformas.

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4-A (novo)

Texto da proposta da Comissão Alteração

4-A.  A fim de evitar a dupla notificação e 
encargos administrativos desnecessários, 
os actos delegados adoptados pela 
Comissão nos termos do presente artigo 
devem evitar sobreposições e assegurar a 
compatibilidade com os requisitos de 
informação nos termos de outra 
legislação pertinente, tais como o 
Regulamento (UE, Euratom) n. º 
617/2010, de 24 de Junho 2010, relativo à 
notificação à Comissão dos projectos de 
investimento em infra-estrutura 
energéticas na União Europeia. Devem 
igualmente deixar clara a forma como 
deve ser aplicada a isenção prevista no 
n.º 2.

Or. en

Justificação

As entidades sujeitas à obrigação de comunicação não devem ter que transmitir a mesma 
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informação duas vezes a diferentes organismos europeus, mesmo, eventualmente, com 
diferentes formatos, conteúdos e calendários. A Comissão Europeia deve ter em conta estes 
aspectos para efeitos dos actos delegados.

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4-B (novo)

Texto da proposta da Comissão Alteração

4-B. A Agência pode registar um 
repositório de transacções nos termos do 
artigo 51.º do Regulamento [EMIR 
2010/0250 (COD)].

Or. en

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1-A (novo)

Texto da proposta da Comissão Alteração

1-A. A Agência pode estabelecer gabinetes 
de ligação nas proximidades das 
importantes plataformas de negociação, 
caso o considerar oportuno, a fim de 
facilitar a execução das suas tarefas ao 
abrigo dos artigos 7.º e 11.º.

Or. en

Justificação

Poderá ser útil que a Agência, sedeada em Liubliana, estabeleça gabinetes de ligação na 
proximidade de importantes mercados e plataformas de negociação, a fim de promover 
contactos regulares com os participantes no mercado e dispor de toda a informação 
necessária.
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Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 - parágrafo 1

Texto da proposta 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 autoridades reguladoras 
nacionais, as autoridades financeiras 
competentes, as autoridades da 
concorrência nacionais, os repositórios de 
transacções e outras autoridades 
relevantes, asseguram 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

Or. en

Justificação

Deve ser garantido o máximo grau de confidencialidade, pelo que é necessário que essas 
disposições rigorosas se apliquem a todos os organismos públicos abrangidos pelo regime 
destinado a aumentar a transparência e integridade do mercado grossista de energia.

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º1 - parágrafo 1

Texto da proposta 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 
cumprir as mais estritas normas de 
segurança disponíveis.

Or. en

Justificação
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Lidar com uma enorme quantidade de dados comerciais, o que é altamente sensível, coloca a 
Agência em risco de ser vítima de pirataria informática e de outras formas de ciber-ataques. 
A recente fraude e manipulação dos inventários do RCLE-UE expôs a vulnerabilidade dos 
dados comerciais. Por conseguinte, é necessário que sejam reforçadas as disposições 
relativas à segurança das TI, a fim de obedecer às mais rigorosas normas de segurança 
existentes.

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da proposta 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 ou não poderem ser inferidas
informações comercialmente sensíveis 
sobre participantes no mercado ou 
transacções em concreto.

Or. en

Justificação

Reforço dos requisitos de confidencialidade

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 - parágrafo 1

Texto da proposta 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 ou 
as autoridades designadas asseguram a 
aplicação das proibições previstas nos 
artigos 3.º e 4.º.

Or. en

Justificação

A responsabilidade final pela atribuição da autoridade para aplicar o REMIT deverá ter em 
conta a arquitectura institucional específica ao nível nacional em matéria de aplicação do 
direito da concorrência. Os Estados-Membros devem ter a possibilidade de determinar 
aquela que deverá ser a autoridade nacional responsável pela execução do REMIT.
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Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 - parágrafo 1

Texto da proposta 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 ou as 
autoridades designadas disponham dos 
poderes de investigação necessários para o 
exercício desta função. Estes poderes 
devem ser exercidos de modo 
proporcionado. Os poderes podem ser 
exercidos:

Or. en

Justificação

A responsabilidade final pela atribuição da autoridade para aplicar o REMIT deverá ter em 
conta a arquitectura institucional específica ao nível nacional em matéria de aplicação do 
direito da concorrência. Os Estados-Membros devem ter a possibilidade de determinar 
aquela que deverá ser a autoridade nacional responsável pela execução do REMIT.

Alteração 42

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

Texto da proposta 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 das plataformas de negociação;

Or. en

Justificação

Para garantir uma fiscalização eficaz do mercado, é de fundamental importância que a 
Agência coopere com as autoridades reguladoras nacionais, as autoridades financeiras 
competentes e os departamentos de fiscalização do mercado das plataformas de negociação, 
na monitorização dos mercados grossistas de energia. Portanto, deve ser clarificada a 
possibilidade de cooperação com os departamentos de fiscalização das plataformas de 
negociação.
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Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da proposta 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 ou as autoridades 
designadas exercem as funções que lhes 
são atribuídas pelo presente regulamento 
de forma coordenada.

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 ou as 
autoridades designadas cooperam com a 
Agência e entre si para o exercício das suas 
funções em conformidade com o disposto 
no presente regulamento.

Or. en

Justificação

Para que os Estados-Membros tenham a responsabilidade final pela atribuição da 
autoridade para aplicar o REMIT, haverá que alterar também o artigo 11.º. Todas as 
autoridades nacionais competentes deverão ser envolvidas na cooperação europeia entre 
autoridades reguladoras.

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da proposta 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 
ou as autoridades designadas 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.

Caso uma entidade reguladora nacional 
suspeite que noutro Estado-Membro estão 
a ser cometidos actos que afectem os 

Caso uma entidade reguladora nacional ou 
autoridade designada suspeite que noutro 
Estado-Membro estão a ser cometidos 
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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.

actos que afectem os mercados grossistas 
de energia ou o preço dos produtos 
energéticos grossistas nesse 
Estado-Membro, pode pedir à Agência que 
actue em conformidade com o n.º 3 e, 
alínea b), caso os actos afectem 
instrumentos financeiros abrangidos 
pelas disposições do artigo 9.º da 
Directiva 2003/6/CE, e/ou do n.º 4 do 
presente artigo.

Or. en

Justificação

Para que os Estados-Membros tenham a responsabilidade final pela atribuição da 
autoridade para aplicar o REMIT, haverá que alterar também o artigo 11.º. Todas as 
autoridades nacionais competentes deverão ser envolvidas na cooperação europeia entre 
autoridades reguladoras.

Alteração 45

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

Texto da proposta da Comissão Alteração

A Agência deve ser dotada dos recursos 
financeiros e humanos suplementares 
necessários para desempenhar 
adequadamente as tarefas adicionais que 
lhe são atribuídas pelo presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

A ACER não foi inicialmente criada para monitorizar a este ponto o mercado grossista de 
energia. Para cumprir cabalmente as suas funções, deverá dispor dos recursos suplementares 
necessários.
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Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3 – alínea a)

Texto da proposta da Comissão Alteração

(a) As entidades reguladoras nacionais 
devem informar a autoridade financeira 
competente do seu Estado-Membro e a 
Agência caso tenham motivos razoáveis 
para suspeitar que estão a ser ou foram 
cometidos actos que constituem abuso de 
mercado, na acepção da Directiva 
2003/6/CE, nos mercados grossistas de 
energia e que afectem instrumentos 
financeiros abrangidos pelo disposto no 
artigo 9.º dessa directiva;

(a) As entidades reguladoras nacionais ou 
as autoridades designadas devem informar 
a autoridade financeira competente do seu 
Estado-Membro e a Agência caso tenham 
motivos razoáveis para suspeitar que estão 
a ser ou foram cometidos actos que 
constituem abuso de mercado, na acepção 
da Directiva 2003/6/CE, nos mercados 
grossistas de energia e que afectem 
instrumentos financeiros abrangidos pelo 
disposto no artigo 9.º dessa directiva. Para 
esses fins, as autoridades reguladoras 
nacionais ou as autoridades designadas 
podem estabelecer formas adequadas de 
cooperação com a autoridade financeira 
competente no respectivo Estado-
Membro;

Or. en

Justificação

Para que os Estados-Membros tenham a responsabilidade final pela atribuição da 
autoridade para aplicar o REMIT, haverá que alterar também o artigo 11.º. Todas as 
autoridades nacionais competentes deverão ser envolvidas na cooperação europeia entre 
autoridades reguladoras.

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3 – alínea c)

Texto da proposta da Comissão Alteração

(c) A autoridade financeira competente de 
um Estado-Membro deve informar a 
AEVMM e a Agência caso tenha motivos 
razoáveis para suspeitar que estão a ser ou 
foram cometidos actos que violam as 
disposições dos artigos 3.º e 4.º nos 
mercados grossistas de energia de outro 

(c) A autoridade financeira competente de 
um Estado-Membro deve informar a 
autoridade reguladora nacional, a 
AEVMM e a Agência caso tenha motivos 
razoáveis para suspeitar que estão a ser ou 
foram cometidos actos que violam as 
disposições dos artigos 3.º e 4.º nos 
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Estado-Membro. mercados grossistas de energia de outro 
Estado-Membro.

Or. en

Justificação

Embora o artigo 11.º preveja a cooperação ao nível da UE entre a Agência, a AEVMM, as 
autoridades reguladoras nacionais e as autoridades financeiras nacionais competentes, o 
artigo 11.º. n.º 3. Alínea c), prevê que a autoridade financeira competente informe a AEVMM 
e a Agência, no caso de suspeitas de actos de abuso de mercado, nos termos dos artigos 3.º e 
4.º. No caso de a autoridade financeira competente ser nacional, deve também ser obrigada a 
informar a autoridade reguladora nacional competente, a fim de facilitar a monitorização do 
abuso de mercado ao abrigo do REMIT.

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 5 - parágrafo 1

Texto da proposta da Comissão Alteração

As entidades reguladoras nacionais que 
recebam um pedido de informação nos 
termos do n.º 4, alínea a), ou um pedido 
para que se investigue uma suspeita de 
violação nos termos do n.º 4, alínea b), 
tomam de imediato as medidas necessárias 
para satisfazerem esse pedido. Se uma 
entidade reguladora nacional não puder 
fornecer as informações solicitadas 
imediatamente, deve notificar sem demora 
à Agência as razões deste facto.

As entidades reguladoras nacionais ou 
autoridades designadas que recebam um 
pedido de informação nos termos do n.º 4, 
alínea a), ou um pedido para que se 
investigue uma suspeita de violação nos 
termos do n.º 4, alínea b), tomam de 
imediato as medidas necessárias para 
satisfazerem esse pedido. Se uma entidade 
reguladora nacional não puder fornecer as 
informações solicitadas imediatamente, 
deve notificar sem demora à Agência as 
razões deste facto.

Or. en

Justificação

Para que os Estados-Membros tenham a responsabilidade final pela atribuição da 
autoridade para aplicar o REMIT, haverá que alterar também o artigo 11.º. Todas as 
autoridades nacionais competentes deverão ser envolvidas na cooperação europeia entre 
autoridades reguladoras.
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Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 13

Texto da proposta 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. Os Estados-
Membros notificam essas disposições à 
Comissão até ... o mais tardar, devendo 
também notificar, de imediato, qualquer 
alteração subsequente de que sejam 
objecto.

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. Serão 
definidas normas mínimas para as 
sanções até 31 de Dezembro de 2012, com 
vista à consecução de um sistema de 
sanções totalmente harmonizado. Os 
Estados-Membros notificam essas 
disposições à Comissão até ... o mais 
tardar, devendo também notificar, de 
imediato, qualquer alteração subsequente 
de que sejam objecto.

Or. en

Justificação

As manipulações do mercado deverão ser sancionadas de forma idêntica em toda a UE, a fim 
de evitar que as empresas, que infrinjam as disposições do REMIT, se estabeleçam nos 
Estados-Membros com as sanções menos severas. Actualmente, a Comissão está a proceder a 
uma consulta sobre "Reforçar o regime de sanções no sector dos serviços financeiros” (COM 
(2010) 716). Após a conclusão desta consulta, a Comissão apresentará uma proposta com 
vista ao reforço da harmonização das sanções e a estabelecer requisitos mínimos de sanções 
a nível da UE.

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da proposta 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 de notificação. Por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho, este 

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

Or. en

Justificação

Durante as negociações das disposições relativas ao acto delegado, o Conselho e o 
Parlamento acordaram, como fórmula normalizada, numa abordagem de 2+2 meses. Esta 
fórmula deve ser mantida, uma vez que tem a vantagem de permitir uma rápida entrada em 
vigor do acto delegado, caso este não pareça suscitar problemas, e de conferir também ao 
Parlamento tempo suficiente para um procedimento de objecção (o qual terá de ser iniciado 
em comissão, com uma votação, com posterior confirmação em Plenário).

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1-A (novo)

Texto da proposta da Comissão Alteração

Os requisitos relativos à recolha de dados 
nos termos do artigo 7.º aplicam-se após a 
entrada em vigor dos actos delegados, tal 
como estabelecido no artigo 7.º, n.ºs 1 e 4. 
A Agência deve fornecer orientações 
quanto à aplicação dos requisitos relativos 
à recolha de dados.

Or. en

Justificação

Os requisitos de recolha de dados só podem ser aplicados uma vez aprovados os actos 
delegados. Assim que os requisitos e o formato para a transmissão de dados tenham sido 
estabelecidos, deverá ser conferido tempo suficiente às autoridades reguladoras e aos 
participantes no mercado para se adaptarem a esse regime. A ACER deve fornecer 
orientações sobre a aplicação dessas regras.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Contexto

A proposta de regulamento ("REMIT" – Regulamento relativo à integridade e à transparência 
nos mercados da energia) estabelece um enquadramento jurídico a nível da UE para evitar o 
abuso e a manipulação do mercado no sector da energia (gás e electricidade).

Por que precisamos de uma abordagem sectorial?

Este enquadramento deve ser específico do mercado grossista de energia, para além dos
regulamentos já existentes relativos aos mercados financeiros1.As características intrínsecas 
dos produtos energéticos, os comportamentos abusivos específicos do mercado da energia 
(tais como a retenção de bens de produção de energia), bem como os diferentes objectivos de 
regulação exigem uma abordagem específica do sector, mantendo simultaneamente princípios 
compatíveis e coerentes com a regulamentação dos mercados financeiros. No contexto da 
integração dos mercados energéticos nacionais num mercado único europeu, é necessário um 
enquadramento a nível da UE.

As práticas desleais no mercado grossista de energia afectam de tal forma os níveis dos preços 
que impedem que estes cumpram o papel que lhes cabe na transmissão de sinais claros às 
centrais de produção de energia, às famílias e às empresas quanto a uma utilização ideal da 
energia, no fornecimento de orientações para investimentos razoáveis em infra-estruturas de 
energia e na promoção de uma utilização eficiente da energia. Ao invés, aquelas práticas 
podem provocar uma elevada volatilidade de preços, conduzir ao aumento dos preços da 
energia para os consumidores finais (cidadãos e empresas) e minar a confiança de potenciais 
investidores em projectos de infra-estruturas de energia. A transparência dos mercados da 
energia é um requisito prévio para uma maior integração do mercado energético da UE, que 
se espera traga consideráveis benefícios para os consumidores. Por conseguinte, o "REMIT" 
funciona como um instrumento fundamental para a consecução do objectivo fixado pelo 
Conselho Europeu, a saber, a conclusão do mercado interno até 20142.

O presente regulamento proíbe o abuso de mercado sob a forma de "abuso de informação 
privilegiada" (artigo 1.º, n.º 1, e artigo 3.º) e de "manipulação de mercado" (artigo 2.º, n.º2 e 
artigo 4.º) no que respeita aos produtos energéticos grossistas (electricidade e gás). Impõe aos 
participantes no mercado a obrigação de publicar a informação privilegiada (artigo 4.º, n.º 4).

O actor fundamental na monitorização das operações no mercado é a recém-criada Agência de 
Cooperação dos Reguladores da Energia (ACER). O artigo 7.º do Regulamento exige que os 
participantes no mercado facultem à Agência um registo das suas transacções de produtos 
energéticos grossistas. A Agência monitoriza esses dados e transmite um relatório anual à 
Comissão Europeia (artigo 6.º). A Agência partilha as informações que recolhe com outras 
entidades, nomeadamente, as autoridades reguladoras, financeiras e da concorrência nacionais 
dos Estados-Membros (artigo 8.º).
                                               
1 Em particular, a Directiva “Abuso de Mercado” (MAD - 2003/6/CE) e a Directiva “ Mercados de Instrumentos 
Financeiros” (DMIF- 2004/39/CE). 
2 Conclusões sobre a energia do Conselho Europeu, de 4 de Fevereiro de 2011, § 4.
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A imposição das proibições de informação privilegiada e manipulação do mercado cabe às 
autoridades nacionais competentes, nomeadamente, às entidades reguladoras, que devem ser 
dotadas pelos Estados-Membros com os poderes necessários (artigo 10.º). Os Estados-
Membros devem igualmente prever sanções aplicáveis às violações do presente regulamento 
(artigo 13.º).

O regulamento estabelece um sistema de cooperação e coordenação entre a Agência e as 
autoridades reguladoras nacionais (artigo 11.º). As autoridades reguladoras nacionais devem 
informar-se reciprocamente, bem como a ACER, sempre que tenham motivos justificados 
para suspeitar de actos contrários ao disposto no presente regulamento. A ACER terá o poder 
de solicitar informações às autoridades nacionais, de exigir que estas conduzam investigações, 
ou convoquem grupos de investigação compostos por representantes de diversas autoridades, 
em casos com impacto transfronteiriço. As autoridades reguladoras nacionais da energia 
devem também informar as autoridades financeiras em caso de suspeita de violação da 
Directiva do Abuso de Mercado e vice-versa em caso de suspeita de violação do presente 
regulamento (artigo 11.º. n.º 3).

A proposta de regulamento inclui disposições com vista a garantir a confidencialidade e 
segurança dos dados recolhidos e publicados pela Agência, bem como o sigilo profissional em 
relação às informações confidenciais.

A Comissão propõe-se poder actualizar ou especificar melhor os requisitos do presente 
regulamento através de actos delegados - em particular no que diz respeito às definições e à 
forma e conteúdo a que deverá obedecer a recolha de dados. O procedimento para actos 
delegados encontra-se especificado nos artigos 15.º, 16.º e 17.º.

O regulamento será directamente aplicável na totalidade dos Estados-Membros, sem 
necessidade de medidas de transposição.

Posição do relator

O relator acolhe favoravelmente a proposta da Comissão e sua abordagem sectorial centrada 
no sector de energia, com vista a evitar abusos de mercado. A estrutura da proposta e os 
mecanismos propostos para a aplicação do regulamento são pertinentes, no entanto, podem 
ser introduzidas diversas melhorias, que estão reflectidas no projecto de relatório.

Âmbito

O regulamento deve abranger também os mercados de CO2 no quadro do regime comunitário 
de comércio de licenças de emissão. O mercado de CO2 está estreitamente relacionado com 
os mercados da electricidade e do gás. TTêm em comum vários indicadores fundamentais, tais 
como o nível da procura de electricidade, os preços do carvão e do gás e a actividade 
económica. Por conseguinte, os preços do CO2 e dos produtos energéticos grossistas são 
interdependentes. Uma percentagem significativa dos participantes no mercado do carbono é 
também participante nos mercados grossistas da electricidade e do gás, em particular, os 
produtores de electricidade. Consequentemente, um regime de regulamentação sectorial para 
o mercado grossista de energia deve incluir os contratos no âmbito do Regime de Comércio 
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de Licenças de Emissão da UE.

Os mercados do petróleo e do carvão estão também interligados com os mercados do gás e da 
electricidade. A evolução nos mercados do petróleo e do carvão têm também impacto nos 
mercados da electricidade e do gás. No entanto, esses mercados possuem uma dimensão 
global, não podendo ser controlados de forma adequada a nível da UE. Os participantes no 
mercado nestes sectores devem ser convidados a facultar informações, o que aumentaria a 
transparência e a integridade dos mercados energéticos no sector da electricidade e do gás da 
UE, sem estarem sujeitos a mecanismos de controlo e de execução da lei.

Regra de minimis

Com o objectivo de evitar dificultar uma maior liberalização dos mercados da energia, o 
presente regulamento não deve aplicar-se aos participantes no mercado de muito pequena 
dimensão, e, portanto, a operações abaixo de um determinado volume. Essa regra evita que os 
novos operadores no mercado tivessem de enfrentar encargos proibitivos para entrarem nos 
mercados de energia. Os participantes do mercado de comércio que transaccionem 
quantidades inferiores a um determinado limiar, não devem estar sujeitos à obrigação de 
comunicar as suas transacções, nem a requisitos de autorização (regra de minimis).

Definições

Podem ser melhoradas várias definições, pois a maioria das definições utilizadas foram 
retiradas da Directiva MAD (Directiva “Abuso de Mercado"), que, entretanto, está 
ultrapassada.  Pode, em particular, ser acrescentado um exemplo clarificador de uma forma de 
manipulação do mercado. Para além disso, algumas definições suplementares podem reforçar 
a clareza jurídica do texto. A inclusão de definições de "participantes no mercado" e 
"plataformas de negócios" parece adequada.

O papel da Agência

A Agência de Cooperação dos Reguladores da Energia desempenha um papel fundamental na 
aplicação do presente regulamento. Assim, deve ser dotada de recursos financeiros e humanos 
suficientes e ter a possibilidade de criar gabinetes de ligação localizados nas proximidades das 
principais plataformas de negociação. Com base na experiência que adquirirá em matéria de 
monitorização do mercado, deve dispor da capacidade de elaborar projectos de actos 
delegados a aprovar pela Comissão. O seu relatório anual sobre a monitorização do mercado 
grossista ao abrigo do presente regulamento deve igualmente ser submetido ao Parlamento e 
ser tornado público a fim de reforçar a responsabilização.

Além disso, poderá prever-se que a Agência actue, de futuro, como um repositório de 
transacções relativo às transacções financeiras especificamente relacionadas com a energia. 
Isso facilitaria as operações dos operadores do sector da energia, uma vez que evitaria que 
tivessem de comunicar as transacções ao repositório de transacções respeitante ao sector 
financeiro, ao abrigo do EMIR ("Regulamento relativo à Infra-estrutura do Mercado 
Europeu"), e forneceria à Agência um instrumento que lhe permitiria garantir um 
financiamento suficiente para as novas actividades ao abrigo do REMIT.
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Regime de autorizações

A fim de reforçar os instrumentos de execução do presente regulamento, o relator propôs a 
introdução de um regime de autorizações para os operadores do sector da energia, que permite 
que a autorização possa ser retirada em caso de incumprimento do presente regulamento. Uma 
autorização aprovada num Estado-Membro deve ser válida para toda a União. O regime de 
autorizações não deve acarretar um acréscimo de burocracia, só devendo ser exigido no caso 
dos operadores que realizem transacções acima de um determinado limiar.

Comunicação de dados

A Comissão (e a Agência) deve minimizar os encargos de notificação, usando, sempre que 
possível, os dados disponíveis e esclarecendo a forma como as empresas deverão proceder à 
comunicação de dados ao abrigo dos diferentes regulamentos e directivas aplicáveis. Ao 
mesmo tempo, as legislações nacionais podem autorizar as autoridades reguladoras nacionais 
ou outros organismos nacionais competentes a recolher dados adicionais sobre os mercados 
grossistas de energia, para além dos dados comunicados à Agência.

Sanções harmonizadas em toda a UE

A manipulação de mercado deve ser sancionada de forma idêntica em toda a UE, a fim de 
evitar que as empresas que infrinjam as disposições do REMIT se estabeleçam nos Estados-
Membros que pratiquem as sanções menos severas.  A Comissão deverá, portanto, apresentar, 
até ao final de 2012, propostas no sentido de harmonizar as sanções e estabelecer requisitos 
mínimos para as mesmas a nível da UE.

Confidencialidade e sistemas de TI

O relator apresentou várias sugestões na tentativa de reforçar a protecção dos dados 
comerciais sensíveis comunicados às autoridades competentes. Acresce que a Agência deve 
fazer uso, nos seus sistemas de TI, das mais rigorosas normas de segurança disponíveis para o 
tratamento destes dados, de preferência, trabalhando de perto com a ENISA (Agência 
Europeia para a Segurança das Redes e da Informação).

Actos delegados

O recurso a actos delegados deve ser devidamente enquadrado, devendo ser incluído no texto 
do presente regulamento aquilo que for possível e viável. Para além disso, devem ser 
realizadas consultas apropriadas, antes da adopção de um acto delegado. Deve ser possível a 
cada um dos co-legisladores prorrogar, no máximo, por dois meses o prazo normal para a 
formulação de objecções a um acto delegado. Deve ainda ser assegurada a necessária clareza 
jurídica com vista à aplicação do regulamento, estipulando-se que o REMIT só será 
cabalmente aplicado, uma vez que os actos delegados entrem em vigor.

Com as modificações acima sugeridas, bem como com as propostas ao longo do processo 
legislativo, a presente regulamentação poderá desempenhar o seu papel e melhorar a 
transparência, a integridade e a estabilidade dos mercados grossistas de energia. Dada a 
importância e a urgência deste instrumento para o bom funcionamento do mercado interno da 
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energia, o relator pugnará por uma rápida aprovação da proposta.


