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PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

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

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

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

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

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

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

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

Alterações a textos legais

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

sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a 
Directiva 2003/54/CE que estabelece regras comuns para o mercado interno da 
electricidade
(COM(2007)0528 – C6-0316/2007 – 2007/0195(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2007)0528),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 251.º, o n.º 2 do artigo 47º e os artigos 55.º e 95.º do 
Tratado CE, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão 
(C6-0316/2007),

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

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e os 
pareceres da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e da Comissão do 
Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores (A6-0191/2008),

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

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

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

Alteração 1

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A segurança do fornecimento de 
electricidade reveste-se de importância 
vital para o desenvolvimento da sociedade 
europeia, para a aplicação de uma 
política sustentável em matéria de 
alterações climáticas e para fomentar a 
concorrência no mercado interno. Para 
esse efeito, devem continuar a 
desenvolver-se as interligações 
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transfronteiriças a fim de assegurar a 
disponibilidade e o abastecimento de todas 
as fontes de energia, ao menor preço 
possível, tanto a nível dos consumidores 
como da indústria na União Europeia.

Alteração 2

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-B) Um mercado interno da 
electricidade operacional deve oferecer 
aos produtores os incentivos adequados 
ao investimento em novas instalações de 
produção de energia e aos consumidores 
medidas adequadas de promoção de uma 
utilização mais eficiente da energia, 
constituindo a segurança do fornecimento 
energético um pré-requisito nesse sentido.

Alteração 3

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-C) Dado que as fontes de energia 
renováveis são fontes contínuas, é 
essencial desenvolver a capacidade de 
interligação eléctrica a nível da União 
Europeia, prestando especial atenção às 
regiões e aos países mais isolados do 
mercado da energia da União, a fim de 
proporcionar aos Estados-Membros os 
meios necessários para cumprir o 
objectivo de 20% de energias renováveis 
até 2020.

Justificação

O vínculo entre a percentagem de interligação e a capacidade instalada de produção de 
energias renováveis é vital para atingir o objectivo de 20% de energias renováveis.
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Alteração 4

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 3-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-D) O mercado interno deve aumentar o 
comércio e o fluxo transfronteiriços de 
electricidade, a fim de assegurar a melhor 
utilização da produção disponível de 
energia e os preços mais baixos possíveis. 
Simultaneamente, tal não deve impedir os 
Estados-Membros e os produtores de 
investir em tecnologias novas e modernas 
para a produção de electricidade. 

Justificação

É vital manter os incentivos ao investimento na produção de energia sem emissões de CO2 
para assegurar a procura de fornecimento energético.

Alteração 5

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A fim de assegurar a concorrência e 
o fornecimento de electricidade ao preço 
mais baixo possível, evitando 
simultaneamente posições dominantes de 
mercado por parte dos grandes 
operadores, os Estados-Membros e as 
entidades reguladoras nacionais devem 
facilitar o acesso transfronteiriço de 
novos fornecedores de diferentes fontes de 
energia e de nova produção de energia.

Justificação

Esta medida permitirá abrir os mercados dos Estados-Membros, nomeadamente aqueles em 
que existem operadores que ocupam uma posição dominante, e garantir um acesso equitativo 
a outros operadores do mercado.
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Alteração 6

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Qualquer futuro sistema de 
separação que venha a ser adoptado deve 
eliminar os conflitos de interesses entre os 
produtores e os operadores das redes de 
transporte, e não deve impor às entidades 
reguladoras nacionais um regime 
regulamentar pesado e oneroso cuja 
aplicação seja difícil e dispendiosa.

Justificação

O sistema a adoptar deve ser simples e eficaz.

Alteração 7

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A instituição de operadores de rede 
independentes de interesses de 
fornecimento e produção pode permitir às 
empresas verticalmente integradas 
manterem a propriedade de activos de 
rede, assegurando simultaneamente a 
separação efectiva de interesses, sob 
condição de o operador independente 
desempenhar todas as funções de um 
operador de rede e de serem instituídos 
mecanismos de regulamentação 
circunstanciada e de supervisão 
regulamentar exaustiva.

Suprimido

Justificação

A separação da propriedade das redes de transporte nacionais é a única forma possível de 
garantir a independência dos administradores dessas redes e reforçar a transparência. Além 
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disso, permitiria que os administradores das redes de transporte nacionais se tornassem 
facilitadores do mercado mais eficazes. Num sistema de operadores de rede independentes, a 
propriedade das redes de transporte nacionais e a actividade comercial permanecem nas 
mesmas mãos. Embora as actividades de transporte a nível nacional estejam rigorosamente 
regulamentadas, tal implica a existência de um grande número de normas.

Alteração 8

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) A fim de promover a concorrência 
no mercado interno da electricidade, os 
consumidores não domésticos deverão 
poder escolher os seus fornecedores, bem 
como celebrar contratos com vários 
fornecedores para cobrir as suas 
necessidades de electricidade. Os 
consumidores devem ser protegidos 
contra as cláusulas de exclusividade dos 
contratos que tenham por efeito excluir 
ofertas concorrentes e/ou 
complementares.

Justificação

A directiva deve permitir que os consumidores beneficiem de uma diminuição dos preços da 
energia e, por conseguinte, deve impedir que os fornecedores que ocupam uma posição 
dominante insiram cláusulas de exclusividade nos contratos com os clientes. As cláusulas de 
exclusividade impedem os clientes não domésticos de recorrer a diversos fornecedores, o que 
lhes permitiria reduzir substancialmente as suas facturas de electricidade.

Alteração 9

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A separação total entre actividades de 
rede e actividades de fornecimento deve 
aplicar-se em toda a Comunidade, para que 
aos operadores das redes ou empresas 
afiliadas do espaço comunitário sejam 

(13) A separação total entre actividades de 
rede e actividades de fornecimento deve 
aplicar-se em toda a Comunidade, para que 
aos operadores das redes ou empresas 
afiliadas do espaço comunitário sejam 
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vedadas actividades de fornecimento ou de 
produção em qualquer Estado-Membro. 
Esta disposição deve aplicar-se 
identicamente a empresas pertencentes ou 
não à UE. Para assegurar que as 
actividades de rede e de fornecimento na 
Comunidade se mantêm separadas, as 
entidades reguladoras devem ser 
autorizadas a recusar a certificação a 
operadores de rede de transporte que não 
cumpram as regras de separação. Com 
vista a uma aplicação coerente em toda a 
Comunidade e ao respeito das obrigações 
internacionais da Comunidade, a Comissão 
deve ter o direito de rever as decisões sobre 
certificação tomadas pelas entidades 
reguladoras.

vedadas actividades de fornecimento ou de 
produção em qualquer Estado-Membro. 
Esta disposição deve aplicar-se 
identicamente a empresas pertencentes ou 
não à UE. Para assegurar que as 
actividades de rede e de fornecimento na 
Comunidade se mantêm separadas, as 
entidades reguladoras devem ser 
autorizadas a recusar a certificação a 
operadores de rede de transporte que não 
cumpram as regras de separação. Com 
vista a uma aplicação coerente em toda a 
Comunidade e ao respeito das obrigações 
internacionais da Comunidade, a Agência 
de Cooperação dos Reguladores da 
Energia (a “Agência”) deve ter o direito 
de rever as decisões sobre certificação 
tomadas pelas entidades reguladoras.

Justificação

 A Agência pode ser utilizada como um intermediário competente, a fim de garantir que todos 
os Estados-Membros trabalhem a partir de uma base comum. A Agência será dotada de 
maiores competências técnicas do que a Comissão.

Alteração 10

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

14) A salvaguarda do aprovisionamento 
energético é um elemento essencial de 
segurança pública, estando pois 
inerentemente associada ao funcionamento 
eficaz do mercado comunitário da 
electricidade. A electricidade só pode 
chegar aos cidadãos da UE através da rede. 
Para a segurança pública, a 
competitividade da economia e o bem-estar 
dos cidadãos da Comunidade, são 
essenciais mercados da electricidade 
funcionais e, em particular, as redes e 
outros activos associados ao fornecimento 
de electricidade. Sem prejuízo das suas 
obrigações internacionais, a Comunidade 
considera que o sector das redes de 

14) A salvaguarda do aprovisionamento 
energético é um elemento essencial de 
segurança pública, estando pois 
inerentemente associada ao funcionamento 
eficaz do mercado comunitário da 
electricidade e à eliminação do seu 
isolamento geográfico. A electricidade só 
pode chegar aos cidadãos da UE através da 
rede. Para a segurança pública, a 
competitividade da economia e o bem-estar 
dos cidadãos da Comunidade, são 
essenciais mercados da electricidade 
funcionais e, em particular, as redes e 
outros activos associados ao fornecimento 
de electricidade. Sem prejuízo das suas 
obrigações internacionais, a Comunidade 
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transporte de electricidade é de grande 
importância, sendo pois necessárias 
salvaguardas adicionais em relação à 
influência de países terceiros, a fim de 
evitar ameaças à ordem e à segurança 
públicas na Comunidade, bem como ao 
bem-estar dos seus cidadãos. Tais medidas 
são também necessárias para assegurar o 
cumprimento das regras relativas à 
separação efectiva.

considera que o sector das redes de 
transporte de electricidade é de grande 
importância, sendo pois necessárias 
salvaguardas adicionais em relação à 
influência de países terceiros, a fim de 
evitar ameaças à ordem e à segurança 
públicas na Comunidade, bem como ao 
bem-estar dos seus cidadãos. Tais medidas 
são também necessárias para assegurar o 
cumprimento das regras relativas à 
separação efectiva.

Alteração 11

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) Qualquer harmonização dos 
poderes das entidades reguladoras 
nacionais deverá incluir incentivos que 
possam ser oferecidos às empresas de 
electricidade e sanções que lhes possam 
ser impostas. A Agência deve dispor das 
competências necessárias para garantir a 
paridade entre todos os Estados-Membros 
no que se refere aos incentivos e sanções 
e fornecer orientações sobre essas 
medidas. 

Justificação

A Agência deve garantir uma abordagem comum destas medidas.

Alteração 12

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) As entidades reguladoras da energia 
devem ter poder para emitir decisões 
vinculativas sobre empresas de 

(18) As entidades reguladoras da energia 
devem ter poder para emitir decisões 
vinculativas sobre empresas de 
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electricidade e para impor sanções 
eficazes, adequadas e dissuasoras às que 
não cumprirem as suas obrigações. Devem 
igualmente ter poderes para decidir, 
independentemente da aplicação de regras 
de concorrência, sobre quaisquer medidas 
adequadas que promovam uma 
concorrência efectiva, necessária ao bom 
funcionamento do mercado, assim como 
para assegurar padrões elevados de serviço 
universal e público em conformidade com 
a abertura do mercado, protecção aos 
clientes vulneráveis e eficácia plena para as 
medidas de protecção dos consumidores. 
Estas disposições não devem prejudicar os 
poderes da Comissão no que se refere à 
aplicação das regras de concorrência, 
incluindo a análise de fusões com 
dimensão comunitária, e das regras 
relativas ao mercado interno, como a livre 
circulação de capitais.

electricidade e para impor sanções 
eficazes, adequadas e dissuasoras às que 
não cumprirem as suas obrigações. Devem 
igualmente ter poderes para decidir, 
independentemente da aplicação de regras 
de concorrência, sobre quaisquer medidas 
adequadas que garantam aos 
consumidores as vantagens decorrentes 
da promoção de uma concorrência 
efectiva, necessária ao bom funcionamento 
do mercado, assim como para assegurar 
padrões elevados de serviço universal e 
público em conformidade com a abertura 
do mercado, protecção aos clientes 
vulneráveis e eficácia plena para as 
medidas de protecção dos consumidores. 
Estas disposições não devem prejudicar os 
poderes da Comissão no que se refere à 
aplicação das regras de concorrência, 
incluindo a análise de fusões com 
dimensão comunitária, e das regras 
relativas ao mercado interno, como a livre 
circulação de capitais.

Justificação

A promoção de uma concorrência efectiva não deve ser um objectivo em si, mas deve visar os 
interesses dos consumidores em termos de reforço das possibilidades de escolha, de 
diminuição dos preços e de melhoria da qualidade do serviço.

Alteração 13

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) O mercado interno da electricidade 
sofre de falta de liquidez e transparência, o 
que dificulta uma afectação eficiente de 
recursos, cobertura de riscos e novos 
ingressos. A confiança no mercado, a sua 
liquidez e o número de participantes têm de 
aumentar, pelo que importa intensificar a 
supervisão regulamentar sobre as 
empresas com actividade no fornecimento 
de electricidade. Estes requisitos não 

(19) O mercado interno da electricidade 
sofre de falta de liquidez e transparência, o 
que dificulta uma afectação eficiente de 
recursos, cobertura de riscos e novos 
ingressos. A confiança no mercado, a sua 
liquidez e o número de participantes têm de 
aumentar.



RR\724393PT.doc 13/206 PE402.516v03-00

PT

devem prejudicar a legislação 
comunitária existente em matéria de 
mercados financeiros e devem ser 
compatíveis com ela. Os reguladores da 
energia e os reguladores dos mercados 
financeiros têm de cooperar, para que 
cada um deles possa ter uma panorâmica 
dos mercados em causa.

Alteração 14

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) Os reguladores da energia e os 
reguladores dos mercados financeiros têm 
de cooperar, para que cada um deles 
possa ter uma panorâmica dos mercados 
em causa, e devem ser autorizados a obter 
informações relevantes das empresas de 
electricidade. Para o efeito, devem ter as 
devidas competências para conduzir 
inquéritos, resolver litígios e impor 
sanções eficazes.

Justificação

A insuficiência da aplicação das directivas em vigor continua a ser problemática. A fim de 
garantir a abertura efectiva do mercado interno da electricidade, as entidades reguladoras 
nacionais devem ter a possibilidade de cooperar com outras entidades reguladoras 
competentes, o que lhes permitiria proceder a uma monitorização eficaz do mercado da 
electricidade. Se necessário, devem ser autorizadas a impor sanções eficazes, adequadas e 
dissuasoras às empresas de electricidade que não cumpram as obrigações que lhes incumbem 
por força da presente directiva.

Alteração 15

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) A fim de impedir que os 
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fornecedores que ocupam uma posição 
dominante inviabilizem a abertura do 
mercado, é importante possibilitar o 
desenvolvimento de novos modelos 
comerciais, nomeadamente a 
possibilidade de concluir contratos com 
vários fornecedores ao mesmo tempo.

Alteração 16

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) As obrigações de serviço público e as 
normas mínimas comuns daí decorrentes 
têm de ser reforçadas, para garantir a todos 
os consumidores os benefícios da 
concorrência. Um aspecto essencial do 
serviço ao cliente é o acesso aos dados do 
consumo, devendo os consumidores ser 
donos dos seus próprios dados para 
poderem convidar os concorrentes a 
apresentarem-lhes ofertas com base neles. 
Os consumidores devem também ter direito 
a uma informação correcta sobre o seu 
próprio consumo de energia. Uma 
informação regular sobre os custos da 
energia criará incentivo para economias de 
energia, porque transmitirá directamente 
aos clientes dados sobre os efeitos do 
investimento em eficiência energética e das 
mudanças de comportamento. 

(21) As obrigações de serviço universal e 
público e as normas mínimas comuns daí 
decorrentes têm de ser reforçadas, para 
garantir a todos os consumidores, em 
particular aos consumidores vulneráveis, 
os benefícios da concorrência e preços 
mais justos. Os requisitos de serviço 
público devem ser definidos a nível 
nacional, tendo em conta as 
circunstâncias nacionais, desde que os 
Estados-Membros respeitem a legislação 
comunitária e as normas mínimas 
comuns. Os cidadãos europeus e as 
pequenas e médias empresas devem poder 
usufruir de garantias de serviço público, 
designadamente em matéria de segurança 
de fornecimento e de manutenção das 
tarifas a níveis razoáveis. Um aspecto 
essencial do serviço ao cliente é o acesso a 
dados do consumo objectivos e 
transparentes, devendo os consumidores 
ser donos dos seus próprios dados de 
consumo, preços associados e custos dos 
serviços para poderem convidar os 
concorrentes a apresentarem-lhes ofertas 
com base neles. Os consumidores devem 
também ter direito a uma informação 
correcta sobre o seu próprio consumo de 
energia e os pagamentos antecipados 
devem ser adequados e reflectir o seu 
consumo de electricidade efectivo. Uma 
informação sobre os custos energéticos 



RR\724393PT.doc 15/206 PE402.516v03-00

PT

prestada, no mínimo trimestralmente, aos 
consumidores e baseada em critérios 
comuns sobre os custos da energia criará 
incentivo para economias de energia, 
porque transmitirá directamente aos 
clientes dados sobre os efeitos do 
investimento em eficiência energética e das 
mudanças de comportamento.

Alteração 17

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) Os interesses dos consumidores 
devem estar no centro da presente 
directiva. É necessário reforçar e garantir 
os direitos dos consumidores, direitos 
esses que devem incluir uma maior 
transparência e representação. A 
protecção dos consumidores deve garantir 
que todos os consumidores beneficiem de 
um mercado competitivo. Os direitos dos 
consumidores devem ser aplicados pelas 
entidades reguladoras nacionais e, para o 
efeito, devem ser criados incentivos e 
impostas sanções às empresas que não 
cumpram as regras em matéria de 
concorrência e de protecção dos 
consumidores.

Alteração 18

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 21-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-B) A pobreza energética é um 
problema crescente na Comunidade. Por 
conseguinte, os Estados-Membros devem 
elaborar planos de acção nacionais para 
lutar contra a pobreza energética e 
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garantir o necessário fornecimento de 
energia aos clientes vulneráveis. Para tal, 
é necessária uma abordagem integrada 
que compreenda políticas sociais e 
tarifárias e a melhoria da eficiência 
energética da habitação. No mínimo, a 
presente directiva deverá permitir uma 
discriminação positiva, em termos de 
modelos de formação de preços, a favor 
dos clientes vulneráveis.

Justificação

Uma vez que a pobreza energética é um problema crescente na União Europeia, a presente 
proposta tem de abordar esta questão e tornar a energia acessível a todos os cidadãos 
europeus.

Alteração 19

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 21-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-C) A garantia de uma maior 
protecção dos consumidores assenta em 
medidas de recurso eficientes e a que 
todos tenham acesso. Os 
Estados-Membros devem instituir 
processos de arbitragem rápidos e 
eficazes.

Justificação

São indispensáveis medidas eficazes de recurso para proteger correctamente os 
consumidores. Tais medidas, às quais haveria que conferir carácter jurídico vinculativo, 
deverão ainda figurar entre os elementos constitutivos da futura Carta Europeia dos Direitos 
dos Consumidores de Energia, presentemente em gestação, e que a Comissão pretende que 
seja apresentada no período máximo de seis meses após a adopção da presente directiva.
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Alteração 20

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 21-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-D) Os preços de mercado devem 
incentivar o desenvolvimento da rede e o 
investimento na nova produção de 
energia.

Justificação

A melhoria do acesso ao mercado e o aumento da concorrência implicarão, sem dúvida, mais 
escolha e mais qualidade para os consumidores.

Alteração 21

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 21-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-E) A promoção da concorrência leal e 
a facilitação do acesso aos diferentes 
fornecedores, bem como a garantia da 
capacidade para a nova produção de 
energia, são aspectos que devem revestir a 
máxima importância para os 
Estados-Membros, por forma a permitir 
aos consumidores beneficiar plenamente 
de um mercado interno da electricidade 
liberalizado. Incumbe também aos 
Estados-Membros o desenvolvimento de 
planos de acção nacionais e a adopção de 
medidas sociais.

Justificação

A política social é da incumbência dos Estados-Membros.
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Alteração 22

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Com vista à criação de um mercado 
interno da electricidade, os 
Estados-Membros devem promover a 
integração dos seus mercados nacionais e a 
cooperação dos operadores de rede aos 
níveis europeu e regional.

(22) Com vista à criação de um mercado 
interno da electricidade, os mercados de 
energia regionais podem constituir uma 
primeira etapa. Os Estados-Membros 
devem, por conseguinte, promover a nível 
europeu, mas também a nível regional, 
quando possível, a integração dos seus 
mercados nacionais e a cooperação dos 
operadores de rede aos níveis europeu e 
nacional. As iniciativas de integração 
regional constituem uma etapa intermédia 
essencial para a integração europeia dos 
mercados da energia, que continua a ser o 
objectivo final. O nível regional contribui 
para a aceleração do processo de 
integração, possibilitando às partes 
interessadas, em particular aos Estados-
Membros, às entidades reguladoras 
nacionais e aos operadores de redes de 
transporte, cooperar sobre questões 
específicas.

Justificação

As iniciativas regionais constituem uma etapa intermédia significativa e construtiva para 
melhorar o funcionamento do mercado interno a nível europeu. Ao possibilitar aos 
operadores de redes de transporte e às entidades de regulação nacionais uma harmonização 
do acesso e das regras de compensação na região em questão, ou mesmo a criação de uma 
estrutura de transporte regional, estas iniciativas contribuirão para melhorar o 
funcionamento da rede e facilitar as trocas e os investimentos transfronteiriços.

Alteração 23

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) Atendendo a que o 
desenvolvimento de uma rede 



RR\724393PT.doc 19/206 PE402.516v03-00

PT

verdadeiramente europeia constitui o 
objectivo da presente directiva, as 
questões regulamentares relacionadas 
com as interligações transfronteiriças e os 
mercados regionais devem ser da 
competência da Agência.

Justificação

A fim de garantir que as interligações transfronteiriças e os mercados regionais sejam 
desenvolvidos e geridos de uma forma clara, transparente e não discriminatória, a respectiva 
regulação deve incumbir à Agência.

Alteração 24

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 22-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-B) A fim de providenciar regras 
comuns para um verdadeiro mercado 
interno europeu, os principais objectivos 
da presente directiva devem ser o 
desenvolvimento de uma rede comum e 
um vasto fornecimento de energia 
acessível a todos os cidadãos. Para o 
efeito, a adopção de preços de mercado 
não falseados constituiria um óptimo 
incentivo para as ligações 
transfronteiriças e os investimentos na 
nova produção de energia, contribuindo a 
longo prazo para a convergência. As 
questões de regulamentação no domínio 
das ligações transfronteiriças e dos 
mercados regionais devem ser da 
competência da Agência.

Justificação

A fim de garantir o desenvolvimento e gestão das ligações transfronteiriças e dos mercados 
regionais de uma forma clara, transparente e não discriminatória, estas questões devem ser 
reguladas pela Agência.
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Alteração 25

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 22-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-C) O reforço da cooperação regional 
deve ser o primeiro passo no sentido do 
desenvolvimento de uma rede europeia de 
electricidade verdadeiramente integrada, 
na qual sejam finalmente incorporadas as 
redes de electricidade isoladas 
actualmente existentes na União.

Justificação

A criação de uma verdadeira rede europeia de electricidade deveria ser o objectivo da 
presente directiva e, nesse sentido, a ligação entre as regiões constitui uma etapa essencial.

Alteração 26

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) As entidades reguladoras devem 
fornecer informações ao mercado, 
igualmente, para permitir que a Comissão 
exerça a sua função de observar e fiscalizar 
o mercado europeu da electricidade e a sua 
evolução a curto, médio e longo prazos, 
incluindo aspectos como capacidade de 
produção, diferentes fontes de produção de 
electricidade, infra-estruturas de transporte 
e distribuição, comércio transfronteiras, 
investimentos, preços grossistas e ao 
consumidor, liquidez do mercado, 
melhorias em matéria de ambiente e 
eficiência.

(23) As entidades reguladoras devem 
fornecer informações ao mercado, 
igualmente, para permitir que a Comissão 
exerça a sua função de observar e fiscalizar 
o mercado europeu da electricidade e a sua 
evolução a curto, médio e longo prazos, 
incluindo aspectos como capacidade de 
produção, diferentes fontes de produção de 
electricidade, infra-estruturas de transporte 
e distribuição, qualidade do serviço e do 
fornecimento, comércio transfronteiras, 
gestão do congestionamento, 
investimentos, preços grossistas e ao 
consumidor, liquidez do mercado, 
melhorias em matéria de ambiente e 
eficiência.

Justificação

Os consumidores beneficiarão com a participação activa das entidades reguladoras no 
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controlo da qualidade do serviço e do fornecimento de electricidade. É necessário assegurar 
uma coordenação eficaz entre as entidades reguladoras nacionais no que se refere aos 
mecanismos de atribuição de capacidade e, de um modo mais geral, à gestão dos 
congestionamentos.

Alteração 27

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) As medidas necessárias para a 
aplicação da Directiva 2003/54/CE com as 
alterações introduzidas pela presente 
directiva devem ser aprovadas nos termos 
da Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 
28 de Junho de 1999, que fixa as regras 
de exercício das competências de 
execução atribuídas à Comissão.

Suprimido

Alteração 28

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Deve, nomeadamente, ser conferido 
poder à Comissão para adoptar as 
orientações necessárias ao grau mínimo 
de harmonização que permita alcançar o 
objectivo da Directiva 2003/54/CE. Estas 
medidas, dado serem de alcance geral e 
terem por objectivo complementar a 
Directiva 2003/54/CE mediante o 
aditamento de novos elementos não 
essenciais, devem ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
artigo 5.º-A da Decisão 1999/468/CE.

Suprimido
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Alteração 29

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1 (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

(-1) O artigo 1.º passa a ter a seguinte 
redacção:
"A presente directiva estabelece regras 
comuns para a produção, transporte, 
distribuição e fornecimento de 
electricidade, bem como regras para a 
protecção dos consumidores, a fim de 
melhorar e integrar os mercados da 
energia competitivos, ligados por uma 
rede comum, na União Europeia.  Define 
as normas relativas à organização e ao 
funcionamento do sector da 
electricidade e ao acesso aberto ao 
mercado, bem como os critérios e 
mecanismos aplicáveis aos concursos, à 
concessão de autorizações e à exploração 
das redes. Define ainda as obrigações de 
serviço universal e os direitos dos 
consumidores de electricidade e clarifica 
as obrigações em matéria de 
concorrência."

(Esta alteração retoma o texto do artigo 1.º da Directiva 2003/54/CE, com alguns 
aditamentos)

Justificação

O âmbito de aplicação deveria ser ampliado de modo a garantir a integração do mercado e 
que os consumidores estejam no cerne da directiva. É igualmente necessário salientar as 
obrigações em matéria de concorrência.

Alteração 30

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea -a) (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 2 – ponto 12 
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Texto da Comissão Alteração

(-a) O ponto 12 passa a ter a seguinte 
redacção:
"12. "Cliente elegível", o cliente livre de 
comprar electricidade ao fornecedor da 
sua escolha na acepção do artigo 21.º, 
bem como de concluir contratos 
simultaneamente com diversos 
fornecedores;

(Esta alteração retoma o texto do ponto 12 do artigo 2.º da Directiva 2003/54/CE, com o 
aditamento de novos elementos)

Justificação

Os consumidores devem dispor da possibilidade de concluir contratos simultaneamente com 
vários fornecedores.

Alteração 31

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea b-A) (nova)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 2 – ponto 34-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) É aditado o seguinte ponto:
"34-A. "Zonas industriais", uma área 
geográfica de propriedade privada com 
uma rede eléctrica destinada 
primordialmente ao fornecimento dos 
consumidores industriais dessa zona."

(Aditamento de um novo n.º 34-A no artigo 2.° da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

Os operadores das redes eléctricas das zonas industriais não têm de cumprir as obrigações 
relativas ao funcionamento da rede em todos os Estados-Membros da UE. Isto não tem uma 
base jurídica. A legislação da UE devia permitir aos Estados-Membros conceder 
derrogações às zonas industriais para assegurar a segurança jurídica. O tratamento 
diferenciado das redes industriais assegura esforços proporcionais sem comprometer os 
objectivos da liberalização. Esta alteração não compromete os direitos dos consumidores 
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finais nas zonas industriais. Tipicamente há poucos consumidores finais independentes cujo 
fornecimento provém de zonas industriais.

Alteração 32

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea b-A) (nova)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 2 – ponto 34-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) É aditado o seguinte ponto:
"34-B. “Concorrência leal e não falseada 
num mercado aberto”, oportunidades 
comuns e igualdade de acesso para todos 
os fornecedores da União, cuja 
responsabilidade incumbe aos Estados-
Membros, às entidades reguladoras 
nacionais e à Agência."

(Aditamento de um novo ponto 34-B no artigo 2.° da Directiva 2003/54/CE)

Alteração 33

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea b-A) (nova)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 2 – ponto 34-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) É aditado o seguinte ponto:
"34-C. "Empresa de electricidade", uma 
pessoa singular ou colectiva que 
desempenhe, pelo menos, uma das 
seguintes funções: produção, transporte, 
distribuição, fornecimento ou compra de 
electricidade; será responsável pelas 
tarefas comerciais, técnicas e/ou de 
manutenção relacionadas com essas 
funções; não incluirá os clientes finais."

(Aditamento de um novo ponto 34-C no artigo 2.° da Directiva 2003/54/CE)
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Alteração 34

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea b-D) (nova)
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 2 – ponto 34-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

 (b-D) É aditado o seguinte ponto:
"34-D. "Pobreza energética", o facto de 
um agregado familiar não dispor de 
recursos suficientes para custear o 
aquecimento da habitação a um nível 
aceitável. Este parâmetro baseia-se nos 
níveis recomendados pela Organização 
Mundial de Saúde;”

(Aditamento de um novo ponto 34-D no artigo 2.° da Directiva 2003/54/CE)

Alteração 35

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea b-E) (nova)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 2 – ponto 34-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

b-E) É aditado o seguinte ponto:
"34-E. "Central eléctrica virtual", um 
programa de disponibilização de 
electricidade em que uma empresa que 
produza electricidade é obrigada a vender 
ou a disponibilizar um certo volume de 
electricidade ou a assegurar o acesso a 
uma parte da sua capacidade de produção 
a fornecedores interessados, durante um 
certo período de tempo."

(Aditamento de um novo ponto 34-E no artigo 2.° da Directiva 2003/54/CE)

Alteração 36
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Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 1-A (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O nº 2 do artigo 3º passa a ter a 
seguinte redacção:
“2. Tendo plenamente em conta as 
disposições pertinentes do Tratado, 
nomeadamente do seu artigo 86.º, os 
Estados-Membros podem impor às 
empresas do sector da electricidade, no 
interesse económico geral, obrigações de 
serviço público em matéria de 
segurança, incluindo a segurança do 
fornecimento, de regularidade, 
qualidade e preço dos fornecimentos, 
assim como de protecção do ambiente, 
incluindo a eficiência energética, as 
energias renováveis e a protecção do 
clima. Essas obrigações devem ser 
claramente definidas, transparentes, não 
discriminatórias, verificáveis e garantir 
a igualdade de acesso das empresas do 
sector da energia eléctrica da União 
Europeia aos consumidores nacionais. 
Relativamente à segurança do 
fornecimento, à eficiência 
energética/gestão da procura e ao 
cumprimento dos objectivos ambientais 
e em matéria de energias renováveis 
referidos no presente número, os 
Estados-Membros podem instaurar um 
sistema de planeamento a longo prazo, 
tendo em conta a possibilidade de 
terceiros procurarem aceder à rede."

(Aditamento de novos elementos no n.° 2 do artigo 3.° da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

A proposta no sentido de adoptar objectivos vinculativos para a utilização das energias 
renováveis, de 20% até 2020, requer medidas específicas no sector da electricidade, que 
podem ser diferentes das relacionadas com a protecção do ambiente.
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Alteração 37

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-B (novo)
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

 (1-B) O n.° 3 do artigo 3.° passa a ter a 
seguinte redacção:
“3. Os Estados-Membros devem 
garantir que todos os clientes domésticos 
e [...] as pequenas empresas, entendidas 
como empresas com menos de 50 
trabalhadores e um volume de negócios 
ou um balanço anual não superior a 10 
milhões de EUR, beneficiem de um 
serviço universal, ou seja, do direito de 
serem abastecidos, a preços baseados nos 
custos, fácil e claramente comprováveis, 
transparentes e não discriminatórios, de 
electricidade de uma qualidade 
específica no seu território. Estes clientes 
beneficiarão de direito de escolha, 
equidade, representação e vias de recurso. 
A qualidade do serviço será um elemento 
fulcral das responsabilidades das 
empresas de electricidade. Para garantir 
a existência de um serviço universal, os 
Estados-Membros podem designar um 
fornecedor de último recurso. Os 
Estados-Membros devem impor às 
empresas de distribuição a obrigação de 
ligarem os clientes às respectivas redes, 
de acordo com condições e tarifas 
estabelecidas em conformidade com o 
disposto no n.° 2 do artigo 23.°. A 
presente directiva não contém qualquer 
disposição que impeça os 
Estados-Membros de reforçar a posição 
de mercado dos consumidores 
domésticos, pequenos e médios mediante 
a promoção das possibilidades de 
associação voluntária dos representantes 
desta classe de consumidores.”
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(Aditamento de novos elementos no n.° 3 do artigo 3.° da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

A energia é crucial para a vida diária dos consumidores, razão pela qual é essencial garantir 
o acesso à electricidade a um preço acessível. Atendendo às circunstâncias específicas que 
afectam a abertura do mercado da electricidade, os direitos dos consumidores devem ser 
garantidos. O serviço universal é um meio indispensável para garantir a protecção dos 
consumidores. Deverão ser definidas orientações claras para assegurar um verdadeiro 
serviço universal que tenha em consideração as preocupações dos clientes vulneráveis e com 
baixos rendimentos.

Alteração 38

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-C (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 3 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

 (1-C) No artigo 3°, é aditado o seguinte 
número:
3-A. Os Estados-Membros devem garantir 
que todos os clientes tenham direito ao 
fornecimento por um fornecedor, desde 
que este concorde, independentemente do 
Estado-Membro em que este está 
registado. Neste contexto, os Estados-
Membros devem tomar todas as medidas 
para que as empresas aprovadas como 
fornecedor no seu território possam 
fornecer os clientes sem terem de 
preencher outras condições.

Justificação

Em cada Estado-Membro os fornecedores têm de preencher outras condições para o 
fornecimento dos clientes. Estas obrigações jurídicas e regras de mercado diferentes colocam 
obstáculos consideráveis à entrada no mercado. Para permitir um acesso ilimitado ao 
mercado deve ser usado o princípio do país de origem - isto é, um fornecedor registado como 
tal num Estado-Membro deve poder fornecer os clientes dos outros Estados-Membros sem ter 
de preencher outras condições.
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Alteração 39

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-D (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 3 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

 (1-D) No artigo 3.º, é aditado o n.° 3-B, 
com a seguinte redacção:
"3-B. Os Estados-Membros devem 
garantir que:
a) Se um cliente quiser mudar de 
fornecedor, essa mudança seja efectuada 
pelo(s) operador(es) em causa no prazo de 
duas semanas; e
b) Os clientes tenham o direito de obter 
todos os dados do consumo pertinentes.
Os Estados-Membros devem assegurar 
que os direitos referidos nas alíneas a) e 
b) sejam concedidos a todos os clientes 
sem discriminação em matéria de custos, 
dispêndio e tempo.

Justificação

Se a mudança de fornecedor for complicada e dispendiosa para os clientes poderá ter efeitos 
negativos para atitude destes relativamente à mudança. Por isso, é imperativo assegurar que 
os clientes tenham acesso indiscriminado aos seus dados e a um processo de mudança 
simples. Além disso, o processo de mudança deve ter lugar o mais depressa possível e não 
durar idealmente mais de duas semanas.

Alteração 40

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-E (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 3 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

(1-E) O nº 5 do artigo 3º passa a ter a 
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seguinte redacção:
"5. Os Estados-Membros devem adoptar 
medidas adequadas para proteger os 
clientes finais e devem, em especial, 
garantir a existência de salvaguardas 
adequadas para proteger os clientes 
vulneráveis, incluindo medidas 
adequadas, como as relacionadas com os 
termos de pagamento, que os ajudem a 
evitar o corte da ligação. Neste contexto, 
podem adoptar medidas para proteger 
os clientes finais de zonas afastadas. Os 
Estados-Membros devem garantir níveis 
elevados de protecção dos consumidores, 
especialmente no que respeita à 
transparência das condições contratuais, 
às informações gerais e aos mecanismos 
de resolução de litígios. Devem ainda 
assegurar que os clientes elegíveis 
possam efectivamente mudar de 
fornecedor. Pelo menos no que respeita 
aos clientes domésticos, essas medidas 
devem incluir as fixadas no anexo A.

(Alteração do n.º 5 do artigo 3.° da Directiva 2003/54/CE com o aditamento de novos 
elementos)

Justificação

Ao transferir a referência ao preço dos fornecimentos das considerações relativas às 
obrigações de serviço público para as considerações relativas aos clientes vulneráveis, a 
alteração visa assegurar que as medidas relativas ao preço dos fornecimentos têm como 
objectivo os clientes mais vulneráveis. Ao definir objectivos mais específicos, o resultado 
final deve beneficiar aqueles que mais necessitam de protecção aos clientes.

Alteração 41

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-F (novo)
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 3 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

 (1-F) No artigo 3.º, é aditado o n.º 5-A, 
com a seguinte redacção:
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"5-A. Os Estados-Membros devem tomar 
medidas adequadas para lutar contra a 
pobreza energética nos planos de acção 
nacionais em matéria de energia, a fim de 
garantir a redução do número de pessoas 
em situação de pobreza energética e 
devem comunicar essas medidas à 
Comissão. Os Estados-Membros devem 
fornecer, de acordo com o princípio da 
subsidiariedade, uma definição nacional 
de pobreza energética, em consulta com 
os reguladores e as partes interessadas 
com referência ao ponto 34-D do artigo 
2.°. Essas medidas podem incluir 
benefícios nos regimes de segurança 
social, apoio à melhoria da eficiência 
energética e produção de energia ao mais 
baixo custo possível. A adopção de tais 
medidas não obsta à abertura dos 
mercados a que se refere o artigo 21.°. A 
Comissão deve fornecer indicadores para 
monitorizar o impacto dessas medidas na 
pobreza energética e no funcionamento 
do mercado..”    

(Aditamento de um novo n.° 5-A no artigo 3.° da Directiva 2003/54/CE)

Alteração 42

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-G (novo)
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 3 – n.º 6 – parágrafo 1– alínea a)

Texto da Comissão Alteração

 (1-G) No artigo 3.º, a alínea a) do n.° 6 
passa a ter a seguinte redacção:
“a) A contribuição de cada fonte de 
energia para a estrutura global de 
combustíveis do fornecedor no ano 
anterior de um modo compreensível e 
harmonizado nos Estados-Membros a fim 
de permitir uma fácil comparação;”

(Mesma redacção que a da Directiva 2003/54/CE, à qual foi aditada a frase "de um modo 
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compreensível e harmonizado nos Estados-Membros a fim de permitir uma fácil 
comparação")

Justificação

É essencial fornecer informações claras e fáceis de compreender, a fim de que os clientes 
possam fazer comparações entre os fornecedores.

Alteração 43

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-H (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 3 – n.º 6 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

 (1-H) No n.º 6 do artigo 3.º, a alínea b) 
passa a ter a seguinte redacção:
“b) […] Informações sobre o impacto 
ambiental, no mínimo em termos de 
emissões de CO2 e de resíduos 
radioactivos resultantes da electricidade 
produzida pela estrutura global das 
diversas fontes de energia utilizadas pelo 
fornecedor no decurso do ano anterior 
[…] .”

(Aditamento de novos elementos no n.º 6, alínea b), do artigo 3.° da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

As informações sobre o impacto ambiental da produção de electricidade devem ser exibidas 
com destaque em todo o material publicitário e não obrigar os consumidores a procurá-las 
noutro lado. Requisitos semelhantes são impostos noutros sectores, como o da venda de 
automóveis ou de produtos "brancos".

Alteração 44

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-I (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 3 – n.º 6 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(1-I) No n.° 6 do artigo 3.º, é aditada uma 
alínea b-A) com a seguinte redacção:
"b-A) As informações respeitantes aos 
seus direitos e às modalidades de recurso 
à sua disposição, em caso de litígio".

Justificação

A protecção efectiva dos consumidores passa pela melhora das condições de recurso. Estas 
disposições deverão figurar na futura Carta Europeia dos Direitos dos Consumidores de 
Energia, para que estes últimos disponham de um documento de referência sobre os seus 
direitos. 

Alteração 45

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-J (novo)
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 3 – n.º 6 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

 (1-J) No artigo 3.º, o terceiro parágrafo 
do n.° 6 passa a ter a seguinte redacção:
“As entidades reguladoras nacionais 
devem tomar as medidas que forem 
necessárias para garantir a credibilidade 
da informação prestada pelos 
fornecedores aos clientes, ao abrigo do 
disposto no presente artigo. As regras 
relativas à prestação de informações 
devem ser harmonizadas nos 
Estados-Membros e nos mercados 
relevantes.”

(Aditamento de novos elementos no n.° 6 do artigo 3.° da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

A fim de que os consumidores possam exercer concretamente o seu direito de escolha, devem 
ter acesso aos dados que contribuem simultaneamente para os objectivos sociais e 
ambientais. Para o consumidor, escolher significa poder fazer comparações. A apresentação 
dos dados prestados pelos fornecedores de electricidade deve ser harmonizada. A coerência 
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garantirá a transparência e aumentará a possibilidade de o cliente mudar de fornecedor e 
fazer uma escolha informada do seu fornecedor.

Alteração 46

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-K (novo)
Directiva 2003/54/CE 
 Artigo 3 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

 (1-K) No artigo 3.º, o n.° 7 passa a ter a 
seguinte redacção:
“7. Os Estados-Membros devem aplicar 
medidas adequadas para a consecução 
dos objectivos de coesão social e 
económica e de protecção do ambiente, 
que reduzam o custo da energia dos 
agregados familiares com baixos 
rendimentos e garantam as mesmas 
condições às pessoas que vivem em zonas 
afastadas. Essas medidas devem incluir 
medidas de eficiência energética/gestão 
da procura e meios de combate às 
alterações climáticas, e de segurança do 
fornecimento. Essas medidas podem 
incluir, em especial, a concessão de 
incentivos económicos adequados, 
mediante o recurso, quando apropriado, 
aos instrumentos nacionais e 
comunitários disponíveis, para a 
manutenção e construção das infra-
estruturas de rede necessárias, incluindo 
capacidade de interligação.”

(Altera o n.° 7 do artigo 3.° da Directiva 2003/54/CE, com o aditamento de novos elementos)

Alteração 47

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-L (novo)
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 3 – n.º 7-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

 (1-L) No artigo 3.º, é aditado o n.º 7-A, 
com a seguinte redacção:
“7-A. A fim de promover a eficiência 
energética, as entidades reguladoras 
nacionais devem obrigar as empresas de 
electricidade a propor fórmulas tarifárias 
em que o preço aumente quando são 
atingidos níveis de consumo mais 
elevados e devem garantir a participação 
activa dos clientes e dos operadores das 
redes de distribuição na exploração da 
rede mediante o apoio à adopção de 
medidas para optimizar o consumo de 
energia, nomeadamente nas horas de 
ponta. Essas fórmulas tarifárias, 
conjugadas com a introdução de redes e 
contadores inteligentes, promoverão um 
comportamento compatível com a 
eficiência energética e os mais baixos 
custos possíveis para os consumidores 
domésticos, em particular os agregados 
familiares em situação de pobreza 
energética.”

(Aditamento do novo n.° 7-A no artigo 3.° da Directiva 2003/54/CE)

Alteração 48

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-M (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 3 – n.º 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-M) No artigo 3.º, é aditado um n.º 7-B 
com a seguinte redacção:
"7-B. Os Estados-Membros criarão 
balcões únicos em cada país para que 
sejam colocadas à disposição dos 
consumidores todas as informações 
necessárias sobre os seus direitos, a 
legislação em vigor e as vias de recurso de 
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que dispõem em caso de litígio". 

Justificação

A correcta informação dos consumidores passa por um centro de informação de fácil acesso 
que permita tomar conhecimento da legislação vigente em detalhe e dos direitos dos 
consumidores. Um centro desta natureza possibilitará a estes últimos conhecerem 
detalhadamente os elementos já mencionados na futura Carta Europeia dos Direitos dos 
Consumidores de Energia. 

Alteração 49

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-N (novo)
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 3 – n.º 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

 (1-N) No artigo 3.º, é aditado o n.º 9-A, 
com a seguinte redacção:
“9-A. Caso se comprove que as empresas 
de electricidade debitaram aos clientes os 
custos dos certificados do regime de 
comércio de licenças de emissão apesar de 
estes terem sido emitidos gratuitamente, 
os Estados-Membros podem exigir às 
empresas o respectivo reembolso através 
de uma tributação adicional. As receitas 
do imposto devem ser utilizadas para 
promover a eficiência energética no 
Estado-Membro que o cobrou.”  

(Aditamento do novo n.° 9-A no artigo 3.° da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

Muitas empresas obtiveram lucros aleatórios graças ao regime de comércio de licenças de 
emissão ao debitarem aos consumidores os custos nominais dos certificados de emissão, 
apesar de estes terem sido emitidos gratuitamente.

Alteração 50
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Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2
Directiva 2003/54/CE
Artigo 3 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

No artigo 3.º, é aditado o n.º 10, com a 
seguinte redacção:

Suprimido

"10. A Comissão adoptará orientações 
para a execução do presente artigo. Essas 
orientações, que têm por objectivo alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, complementando-a, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do 
artigo 27.º-B.”

Justificação

Supressão do processo de comitologia.

Alteração 51

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2-A (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 3 – n.º 10-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) No artigo 3.º é inserido o seguinte 
número:
“10-A. A fim de ajudar os consumidores a 
reduzir os custos de energia, os 
Estados-Membros podem exigir que as 
receitas da electricidade destinada ao 
consumo doméstico sejam utilizadas para 
financiar a eficiência energética, bem 
como programas de medição da procura 
destinados aos consumidores 
domésticos."

(Aditamento do novo n.° 10-B no artigo 3.° da Directiva 2003/54/CE)
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Justificação

Existe uma tendência, no mercado da electricidade liberalizado, para um aumento da 
procura de electricidade. Uma vez que os custos de transacção necessários à introdução de 
serviços de energia eficientes para os consumidores domésticos são superiores aos custos 
relativos aos grandes consumidores de electricidade, a melhor forma de promover a eficácia 
energética a esse nível consiste na criação de um fundo. Este tipo de instrumento tem 
produzido resultados extremamente positivos na Dinamarca, no Reino Unido, nos Países 
Baixos e em alguns Estados dos EUA, em termos de ambiente, de custos totais e de criação de 
emprego.

Alteração 52

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2-B (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

(2-B) O artigo 4º passa a ter a seguinte 
redacção:
Os Estados-Membros devem assegurar a 
monitorização das questões relacionadas 
com a segurança do fornecimento. 
Sempre que o considerem adequado, os 
Estados-Membros podem confiar essa 
tarefa às entidades reguladoras 
mencionadas no n.º 1 do artigo 23.º o 
Essa monitorização deve abranger, 
nomeadamente, o equilíbrio entre a 
oferta e a procura no mercado nacional, 
incluindo uma previsão detalhada da 
procura futura prevista e das reservas 
disponíveis, a capacidade suplementar 
prevista ou em construção, bem como a 
qualidade e o nível de manutenção das 
redes, o acesso à produção distribuídas e 
à microgeração, e as medidas destinadas 
a fazer face aos picos de procura e às 
falhas de um ou mais fornecedores. As 
autoridades competentes devem 
publicar, até 31 de Julho de cada ano, 
um relatório com um resumo das 
conclusões da monitorização destas 
questões, bem como das medidas 
adoptadas ou previstas para as 
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enfrentar, e enviar imediatamente esse 
relatório à Comissão.

(Aditamento de alguns elementos sobre previsões e sobre o acesso à produção distribuída e à 
microgeração ao artigo 4.º da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

Para atingir os objectivos em matéria de segurança do abastecimento, será necessário contar 
mais com a produção distribuída e a microgeração. Para garantir que assim aconteça, esses 
desenvolvimentos requerem acesso não discriminatório às redes e acompanhamento.

Alteração 53

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2-C (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-C) É inserido o seguinte artigo:
"Artigo 5-A

As entidades reguladoras nacionais 
devem assegurar que sejam elaboradas e 
publicadas normas técnicas que 
estabeleçam os requisitos mínimos de 
concepção e funcionamento em matéria 
de ligação à rede das instalações de 
produção, redes de distribuição, 
equipamento de clientes ligados 
directamente, circuitos de interligação e 
linhas directas. Essas normas técnicas 
devem garantir a interoperabilidade das 
redes e ser objectivas e não 
discriminatórias. Se a Agência entender 
que é necessária a harmonização dessas 
normas, formulará recomendações nesse 
sentido às respectivas entidades 
reguladoras nacionais."

Justificação

O artigo 5.º apenas diz respeito a questões de ligação, embora as questões operacionais (ou 
seja, posteriores à fase da ligação) assumam igualmente importância e devam ser tratadas 
neste contexto.
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Alteração 54

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 5-A

Texto da Comissão Alteração

“Artigo 5.º-A “Artigo 5.º-A
Promoção da cooperação regional Promoção da cooperação regional

Os Estados-Membros cooperarão entre si 
para efeitos da integração dos seus 
mercados nacionais, pelo menos a nível 
regional. Promoverão, nomeadamente, a 
cooperação dos operadores de rede a nível 
regional e fomentarão a coerência dos 
seus quadros jurídicos e regulamentares. ”

1. As entidades reguladoras nacionais 
cooperarão entre si para efeitos da 
harmonização da estrutura de mercado e 
da integração dos seus mercados nacionais, 
pelo menos a um ou mais níveis regionais, 
como um primeiro passo no sentido de um 
mercado interno totalmente liberalizado. 
Promoverão, nomeadamente, a cooperação 
dos operadores de rede a nível regional e 
facilitarão a sua integração a nível 
regional tendo em vista a criação de um 
mercado europeu competitivo, facilitarão 
a harmonização dos seus quadros 
jurídicos, técnicos e regulamentares e, 
sobretudo, integrarão as ilhas energéticas 
actualmente existentes na União. Os 
Estados-Membros promoverão a 
cooperação regional e transfronteiriça 
das entidades reguladoras nacionais.”

Justificação

A cooperação regional poderá reforçar a integração do mercado e criar um mercado 
europeu competitivo. A fim de garantir que a cooperação regional conduza a um mercado 
compatível e verdadeiramente pan-europeu, é igualmente necessária uma cooperação inter-
regional entre os reguladores, os operadores das redes de transporte e a Agência de 
Cooperação dos Reguladores da Energia (ACER). A ACER deveria ser autorizada a formular 
recomendações que visem facilitar a integração do mercado. As medidas a favor dos 
mercados regionais não devem tornar-se exclusivas e o quadro regulamentar desses 
mercados deve ser claro, caso contrário corre-se o risco de se criar um vazio regulamentar.
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Alteração 55

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 5-A – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

“A Agência deve cooperar com as 
entidades reguladoras nacionais e com os 
operadores das redes de transporte 
separados (em conformidade com o 
capítulo IV da presente directiva), a fim 
de garantir a convergência dos quadros 
regulamentares entre as regiões, tendo em 
vista a criação de um mercado europeu 
competitivo. Sempre que a Agência 
considere que são necessárias regras 
vinculativas para essa cooperação, 
formulará recomendações adequadas. 
Nos mercados regionais, a Agência 
constitui a entidade competente nos 
domínios referidos no artigo 22.°-D.” 

(Aditamento do novo parágrafo 1-A no artigo 5.°-A da Directiva 2003/54/CE)

Alteração 56

Proposta de Directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3-A (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo introdutório

Texto da Comissão Alteração

3-A. No n.º 2 do artigo 6.º, o parágrafo 
introdutório passa a ter a seguinte 
redacção:
"2. Os Estados-Membros devem definir 
os critérios de concessão de autorizações 
de construção de capacidades de 
produção no seu território. Esses 
critérios devem incidir sobre:”

(Aditamento de novos elementos no parágrafo introdutório do n.º 2 do Artigo 6.º da 
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Directiva 2003/54/CE)

Justificação

Os critérios de concessão das autorizações devem possuir natureza vinculativa.

Alteração 57

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3-B (novo)
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 6 – n.º 2 – alínea i-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(3-B) No n.° 2 do artigo 6.º, é aditada a 
alínea i-A), com a seguinte redacção:
"i-A) A contribuição dos 
Estados-Membros para atingir a meta de 
20% de energias renováveis até 2020;"

(Aditamento de uma nova alínea no n.° 2 do artigo 6.° da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

Ao avaliarem as novas capacidades de produção, os Estados-Membros devem ter em conta as 
suas obrigações relativamente à meta de 20% de energias renováveis fixada nas conclusões 
do Conselho de 8 e 9 de Março de 2007. Este objectivo poderá ser alterado no âmbito do 
processo legislativo.

Alteração 58

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3-C (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 6 – n.º 2 – alínea i-B) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(3-C) No n.° 2 do artigo 6.º, é aditada a 
alínea i-B), com a seguinte redacção:
"i-B) A necessidade de os produtores 
terem em conta o regime de comércio de 
licenças de emissão."

(Aditamento de uma nova alínea no n.° 2 do artigo 6.° da Directiva 2003/54/CE)



RR\724393PT.doc 43/206 PE402.516v03-00

PT

Justificação

Ao avaliarem as novas capacidades de produção, os Estados-Membros devem ter em conta o 
impacto do regime comunitário de comércio de licenças de emissão.

Alteração 59

Proposta de Directiva – acto modificativo
Artigo 1 – Ponto 3-D (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3-D. No artigo 6.º, o n.º 3 passa a ter a 
seguinte redacção:
"3. Os Estados-Membros devem 
assegurar procedimentos de autorização 
simplificados para a produção 
descentralizada em pequena escala e/ou a 
produção distribuída. Esses 
procedimentos de autorização 
simplificados devem aplicar-se a todas as 
instalações que produzam menos de 50 
MW e a todos os geradores integrados.” 

(Alteração do n.º 3 do Artigo 6.º da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

Para incentivar o desenvolvimento de fontes de energia descentralizadas, reconhecendo ao 
mesmo tempo o impacto ambiental mais reduzido das fontes de energia de menor dimensão, 
deverá desenvolver-se um conjunto acelerado de procedimentos.

Alteração 60

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3-E (novo)
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 7 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

(3-E) No artigo 7.º, o n.° 5 passa a ter a 
seguinte redacção: 
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“5. Os Estados-Membros devem 
designar uma entidade ou organismo, 
público ou privado, independente das 
actividades de produção, transporte, 
distribuição e fornecimento de 
electricidade, que poderá ser a entidade 
reguladora nacional referida no n.° 1 do 
artigo 22.°-A, a qual será responsável 
pela organização, monitorização e 
supervisão do processo de concurso 
referido nos n.°s 1 a 4 do presente artigo. 
[...] Essa entidade ou organismo deve 
tomar todas as medidas necessárias para 
garantir a confidencialidade da 
informação contida nas propostas 
apresentadas a concurso.”

(Altera o n.° 5 do artigo 7.° da Directiva 2003/54/CE, ao qual é suprimida a frase "quando o 
operador da rede de transporte for totalmente independente, no plano da propriedade, das 

outras actividades não relacionadas com a rede de transporte, esse operador pode ser 
designado organismo responsável pela organização, monitorização e supervisão do processo 

de concurso")

Justificação

Esta responsabilidade deve incumbir à entidade reguladora nacional e não ao operador da 
rede de transporte.

Alteração 61

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2003/54/CE
Artigo 8 – n.º 1 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

b) A mesma pessoa ou as mesmas pessoas 
não sejam autorizadas:

b) A mesma pessoa ou as mesmas pessoas 
não sejam autorizadas, quer 
individualmente, quer conjuntamente:

Alteração 62
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Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2003/54/CE
Artigo 8 – n.º 1 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) a directa ou indirectamente exercer 
controlo sobre uma empresa que exerça 
qualquer das actividades de produção ou 
fornecimento nem a directa ou 
indirectamente exercer controlo, deter 
interesses ou exercer direitos sobre um 
operador de rede de transporte ou uma 
rede de transporte, 

i) a directa ou indirectamente exercer 
controlo sobre uma empresa que exerça 
qualquer das actividades de produção ou 
fornecimento nem a directa ou 
indirectamente exercer controlo, deter 
interesses ou exercer direitos sobre um 
operador de rede de transporte,

Alteração 63

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2003/54/CE
Artigo 8 – n.º 1 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) a directa ou indirectamente exercer 
controlo sobre um operador de rede de 
transporte ou uma rede de transporte nem 
a directa ou indirectamente exercer 
controlo, deter interesses ou exercer 
direitos sobre uma empresa que exerça 
qualquer das actividades de produção ou 
fornecimento;

ii) a directa ou indirectamente exercer 
controlo sobre um operador de rede de 
transporte nem a directa ou indirectamente 
exercer controlo, deter interesses ou 
exercer direitos sobre uma empresa que 
exerça qualquer das actividades de 
produção ou fornecimento;

Alteração 64

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2003/54/CE
Artigo 8 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) A mesma pessoa ou as mesmas pessoas 
não sejam autorizadas a designar membros 
dos órgãos de administração ou de 

c) A mesma pessoa ou as mesmas pessoas 
não sejam autorizadas a designar membros 
dos órgãos de administração ou de 
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fiscalização ou dos órgãos que representam 
legalmente a empresa, num operador de 
rede de transporte ou numa rede de 
transporte, nem a directa ou 
indirectamente exercer controlo, deter 
interesses ou exercer direitos sobre uma 
empresa que exerça qualquer das 
actividades de produção ou fornecimento; 

fiscalização ou dos órgãos que representam 
legalmente a empresa, num operador de 
rede de transporte, nem a directa ou 
indirectamente exercer controlo, deter 
interesses ou exercer direitos sobre uma 
empresa que exerça qualquer das 
actividades de produção ou fornecimento; 

Alteração 65

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2003/54/CE
Artigo 8 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

"d-A) A(s) mesma(s) pessoa(s) não têm o 
direito de operar a rede de transporte 
através de um contrato de gestão, nem de 
exercer qualquer outra forma de 
influência enquanto não-proprietários, 
nem de exercer controlo, deter interesses 
ou exercer direitos, directa ou 
indirectamente, sobre uma empresa que 
desenvolva actividades de produção ou de 
fornecimento."

Alteração 66

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2003/54/CE
Artigo 8 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

"3-A. Os Estados-Membros controlarão o 
processo de separação das empresas 
verticalmente integradas e apresentarão 
um relatório à Comissão sobre os 
progressos alcançados."
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Alteração 67

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4 
Directiva 2003/54/CE
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A obrigação estabelecida na alínea a) do 
n.º 1 será considerada cumprida no caso de 
diversas empresas proprietárias de redes de 
transporte que criam uma empresa comum 
que aje em diversos Estados-Membros 
como operador dessas redes de transporte. 
Nenhuma outra empresa pode fazer parte 
da empresa comum, a menos que tenha 
sido aprovada nos termos do artigo 10.º 
como operador de rede independente.

5. A obrigação estabelecida na alínea a) do 
n.º 1 será considerada cumprida no caso de 
diversas empresas proprietárias de redes de 
transporte que criam uma empresa comum 
que aje em diversos Estados-Membros 
como operador dessas redes de transporte.

Alteração 68

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4 
Directiva 2003/54/CE
Artigo 8 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

"5-A. Para efeitos de aplicação do 
presente artigo, sempre que a pessoa 
referida nas alíneas b) a d) do nº 1 for o 
Estado-Membro ou um organismo 
público, dois organismos públicos 
independentes que exerçam controlo 
sobre um operador de rede de transporte 
ou uma rede de transporte e sobre uma 
empresa que exerça uma das actividades 
de produção ou fornecimento não são 
considerados como sendo a mesma pessoa 
ou pessoas."

Alteração 69
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Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2003/54/CE
Artigo 8-B – n.º 13

13. A Comissão adoptará orientações 
circunstanciadas para o procedimento 
com vista à aplicação dos n.°s 6 a 9. Estas 
medidas, que têm por objectivo alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, complementando-a, serão 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo, referido no n.º 3 do artigo 
27.º-B.

Suprimido

Justificação

Propõe-se que, por razões jurídicas, pelo menos os n.ºs 7 a 10 e 13 sejam transferidos para o 
Regulamento (CE) n.º 1228/2003. Os n.ºs 11 e 12 devem figurar tanto na Directiva como no 
Regulamento.

Alteração 70

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6
Directiva 2003/54/CE
Artigo 9 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Assegurar a capacidade da rede, a longo 
prazo, para atender pedidos razoáveis de 
transporte de electricidade, explorar, 
manter e desenvolver, em condições 
economicamente viáveis, redes de 
transporte seguras, fiáveis e eficazes, com 
a devida atenção ao ambiente, e promover 
a eficiência energética e a investigação e 
inovação, nomeadamente no que respeita 
a assegurar a penetração das energias 
renováveis e a divulgação das tecnologias 
com baixa dependência do carbono.

a) Assegurar a capacidade da rede, a longo 
prazo, para atender pedidos razoáveis de 
transporte de electricidade, explorar, 
manter e desenvolver, em condições 
economicamente viáveis, redes de 
transporte seguras, fiáveis e eficazes, com 
a devida atenção ao ambiente, no que 
respeita à integração das energias 
renováveis, da produção integrada e das 
tecnologias com baixa dependência do 
carbono na rede, e promover a eficiência 
energética e a investigação e inovação.
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Alteração 71

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6-A (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 9 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

 (6-A) No artigo 9.º, a alínea c) passa a ter 
a seguinte redacção:
"c) Gerir os fluxos de energia na rede, 
tendo em conta as trocas com outras 
redes interligadas e as normas comuns 
coordenadas a nível europeu. Para o 
efeito, tem a responsabilidade de 
garantir a segurança, fiabilidade e 
eficácia da rede e, nesse contexto, de 
assegurar a disponibilização dos serviços 
auxiliares indispensáveis, incluindo os 
fornecidos em resposta à procura com 
base em normas comuns, desde que essa 
disponibilização seja independente de 
qualquer outra rede de transporte com a 
qual a sua esteja interligada;"

(Introduz o conceito de "resposta à procura" na alínea c) do artigo 9.º da Directiva 
2003/54/CE)

Alteração 72

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6-B (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 9 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

 (6-B) No artigo 9.º, a alínea d) passa a ter 
a seguinte redacção:
"d) Fornecer ao operador de qualquer 
outra rede com a qual a sua esteja 
interligada informações suficientes para 
garantir um funcionamento seguro e 
eficiente e a interoperabilidade da rede 
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interligada, fazendo uso comum desta 
informação;"

(Redacção idêntica à da alínea d) do artigo 9.º da Directiva 2003/54/CE, modificando partes 
do texto actual)

Alteração 73

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6-C (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 9 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

 (6-C) No artigo 9.º, a alínea f) passa a ter 
a seguinte redacção:
"f) Facultar aos utilizadores da rede as 
informações de que necessitem para um 
acesso eficaz à rede, com base em normas 
comuns."

(Redacção idêntica à da alínea f) do artigo 9.º da Directiva 2003/54/CE, modificando partes 
do texto actual)

Alteração 74

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6-D (novo)
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 9 – alínea f-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(6-D) No artigo 9.°, é aditada a alínea 
f-A), com a seguinte redacção: 
"f-A) Cobrar as receitas associadas ao 
congestionamento e os pagamentos 
efectuados a título do mecanismo de 
compensação entre operadores de redes 
de transporte em conformidade com o 
disposto no artigo 3.° do Regulamento 
(CE) n.° 1228/2003, conceder e gerir o 
acesso de terceiros e fundamentar a 
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recusa desse acesso, cuja monitorização 
incumbe às entidades reguladoras 
nacionais; no desempenho das suas 
funções ao abrigo do presente artigo, o 
operador da rede de transporte deve 
facilitar a integração do mercado e 
optimizar os benefícios sociais e 
económicos.” 

(Aditamento da nova alínea f-A) no artigo 9.° da Directiva 2003/54/CE)

Alteração 75

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 10 

Texto da Comissão Alteração

“Artigo 10.º Suprimido

Operadores de rede independentes 

1. Se, à data de entrada em vigor da 
presente directiva, a rede de transporte 
pertencer a uma empresa verticalmente 
integrada, os Estados-Membros poderão 
permitir derrogações ao disposto no n.º 1 
do artigo 8.º, sob condição de ser 
designado pelo Estado-Membro um 
operador de rede independente, mediante 
proposta do proprietário da rede, e de tal 
designação ser sujeita a aprovação pela 
Comissão. A empresa verticalmente 
integrada proprietária de uma rede de 
transporte não será, em caso algum, 
impedida de tomar medidas com vista a 
cumprir o disposto no n.º 1 do artigo 8.º.

2. O Estado-Membro só poderá aprovar e 
designar um operador de rede 
independente se:

a) O candidato a operador tiver 
demonstrado que cumpre os requisitos do 
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n.º 1, alíneas b) a d), do artigo 8.º;

b) O candidato a operador tiver 
demonstrado que dispõe dos meios 
financeiros e dos recursos técnicos e 
humanos necessários para desempenhar 
as funções decorrentes do disposto no 
artigo 9.°;

c) O candidato a operador se tiver 
comprometido a cumprir um plano 
decenal de desenvolvimento da rede, 
proposto pela entidade reguladora;

d) O proprietário da rede de transporte 
tiver demonstrado a sua capacidade para 
cumprir as obrigações que lhe incumbem 
por força do disposto no n.º 6. Para o 
efeito, fornecerá todas as disposições 
contratuais projectadas com a empresa 
candidata ou com qualquer outra 
entidade pertinente;

e) O candidato a operador tiver 
demonstrado a sua capacidade para 
cumprir as obrigações que lhe incumbem 
por força do Regulamento (CE) 
n.º 1228/2003 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 26 de Junho de 2003, 
relativo às condições de acesso à rede 
para o comércio transfronteiriço de 
electricidade*, incluindo a cooperação 
entre operadores de redes de transporte 
aos níveis europeu e regional.

3. As empresas certificadas pela entidade 
reguladora como cumprindo o disposto 
no artigo 8.°-A e no n.º 2 do artigo 10.° 
serão aprovadas e designadas pelos 
Estados-Membros como operadores de 
rede independentes. Aplicar-se-á o 
procedimento de certificação que é 
objecto do artigo 8.º-B.

4. Se tiver tomado uma decisão em 
conformidade com o procedimento que é 
objecto do artigo 8.º-B e constatar que a 
entidade reguladora não cumpriu a sua 
decisão no prazo de dois meses, a 
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Comissão, no prazo de seis meses, 
mediante proposta da Agência de 
Cooperação dos Reguladores da Energia 
e após ter ouvido os pareceres do 
proprietário e do operador da rede de 
transporte, designará um operador 
independente, por um período de 5 anos. 
Em qualquer momento, o proprietário da 
rede de transporte pode propor à entidade 
reguladora a designação de um novo 
operador independente, nos termos do 
procedimento referido no n.° 1 do artigo 
10.°.

5. Cada operador independente será 
responsável por conceder e gerir o acesso 
de terceiros, incluindo a cobrança das 
taxas de acesso e das receitas associadas 
ao congestionamento e os pagamentos no 
âmbito do mecanismo de compensação 
entre operadores de redes de transporte, 
nos termos do artigo 3.º do Regulamento 
(CE) n.º 1228/2003, assim como por 
explorar, manter e desenvolver a rede de 
transporte e por assegurar a capacidade 
da rede para, mediante o planeamento do 
investimento, satisfazer uma procura 
razoável, a longo prazo. No 
desenvolvimento da rede, o operador 
independente será responsável pelo 
planeamento (incluindo o procedimento 
de autorização), pela construção e pela 
adjudicação da nova infra-estrutura. 
Para o efeito, agirá como operador de 
rede de transporte em conformidade com 
o presente capítulo. Os proprietários das 
redes de transporte não podem ser 
responsáveis pela concessão e gestão do 
acesso de terceiros nem pelo 
planeamento do investimento.

6. Após a designação de um operador 
independente, o proprietário da rede de 
transporte deve:

a) Prestar a cooperação e o apoio 
necessários para o operador 
independente cumprir as suas funções, 
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incluindo, em especial, toda a 
informação pertinente;

b) Financiar os investimentos decididos 
pelo operador independente e aprovados 
pela entidade reguladora ou aceitar o seu 
financiamento por qualquer parte 
interessada, incluindo o operador 
independente. Os pertinentes regimes de 
financiamento serão sujeitos à aprovação 
da entidade reguladora. Antes dessa 
aprovação, a entidade reguladora deve 
consultar o proprietário dos activos, 
juntamente com outras partes 
interessadas;

c) Prever cobertura de responsabilidade 
em relação aos activos da rede, com 
exclusão da parte de responsabilidade 
referente às funções do operador de rede 
independente;

d) Prestar garantias para viabilizar o 
financiamento de eventuais ampliações 
da rede, com excepção dos investimentos 
em que, nos termos da alínea b), deu o 
seu acordo ao financiamento por 
qualquer parte interessada, incluindo o 
operador independente.

7. Em estreita colaboração com a 
entidade reguladora, a autoridade 
nacional competente para a concorrência 
terá todos os poderes pertinentes para 
fiscalizar eficazmente o cumprimento, 
por parte do proprietário da rede de 
transporte, das obrigações que lhe 
incumbem por força do n.º 6.

Justificação

O modelo do operador de rede independente implica burocracia e um controlo regulamentar 
oneroso e, por conseguinte, não constitui uma alternativa viável à separação completa da 
propriedade. A relatora examinará, paralelamente à separação da propriedade, qualquer 
outro modelo que dê garantias aos concorrentes que entrem no mercado, que garanta a não 
ocorrência de conflitos de interesses e que seja tão eficaz como o modelo da separação da 
propriedade.
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Alteração 76

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 10-A 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.ºA Suprimido

Separação dos proprietários das redes de 
transporte

1. No caso das redes de transporte para as 
quais tenha sido nomeado um operador 
independente, os proprietários que 
fizerem parte de empresas verticalmente 
integradas serão independentes de outras 
actividades não relacionadas com o 
transporte de electricidade, pelo menos 
em termos de forma jurídica, organização 
e tomada de decisões.

2. A fim de assegurar a independência do 
proprietário da rede de transporte a que 
faz referência o n.º 1, aplicar-se-ão os 
seguintes critérios mínimos:

a) As pessoas responsáveis pela gestão do 
proprietário da rede de transporte não 
podem participar nas estruturas da 
empresa de electricidade integrada 
responsáveis, directa ou indirectamente, 
pela exploração diária da produção, da 
distribuição e do fornecimento de 
electricidade;

b) Devem ser tomadas medidas adequadas 
para garantir que os interesses 
profissionais das pessoas responsáveis 
pela gestão do proprietário da rede de 
transporte sejam tidos em conta de 
maneira a assegurar a sua capacidade de 
agir de forma independente;

c) O proprietário da rede de transporte 
elaborará um programa de conformidade 



PE402.516v03-00 56/206 RR\724393PT.doc

PT

que enuncie as medidas adoptadas para 
garantir a exclusão de comportamentos 
discriminatórios e o controlo adequado da 
sua observância. O programa deve definir 
as obrigações específicas dos empregados 
com vista à consecução deste objectivo. A 
pessoa ou organismo responsável pelo 
controlo do programa de conformidade 
apresentará à entidade reguladora um 
relatório anual, que será publicado, com 
as medidas adoptadas.

3. A Comissão pode adoptar directrizes 
tendentes a assegurar o cumprimento 
integral e efectivo do disposto no n.º 2 do 
presente artigo por parte do proprietário 
da rede de transporte. Estas medidas, que 
têm por objectivo alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, 
complementando-a, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo, referido 
no n.º 3 do artigo 27.º-B.”

Alteração 77

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8-A (novo)
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 11 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

(8-A) No artigo 11.°, o n.° 2 passa a ter a 
seguinte redacção: 
“2. O despacho das instalações de 
produção e a utilização das interligações 
deve fazer se com base em critérios que 
devem ser aprovados pelas entidades 
reguladoras nacionais e que devem ser 
objectivos, publicados e aplicados de 
forma não discriminatória, a fim de 
assegurar o bom funcionamento do 
mercado interno da electricidade. Tais 
critérios devem tomar em consideração 
a prioridade económica da electricidade 
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proveniente das instalações de produção 
disponíveis ou das transferências através 
de interligações, e os condicionalismos 
técnicos da rede.”

(Mesma redacção que a do n.° 2 do artigo 11.° da Directiva 2003/54/CE, no qual foram 
alterados alguns elementos)

Justificação

As entidades reguladoras nacionais independentes podem ser mais objectivas do que os 
governos dos Estados-Membros.

Alteração 78

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8-B (novo)
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(8-B) No artigo 11.°, o n.° 3 passa a ter a 
seguinte redacção:
"3. A entidade reguladora nacional deve 
exigir que, ao despachar instalações de 
produção, o operador da rede dê 
prioridade às instalações que utilizem 
fontes de energia renováveis ou resíduos 
ou um processo de produção combinada 
de calor e electricidade, salvo se os 
requisitos de equilibragem técnica ou a 
segurança e a fiabilidade da rede forem 
postos em causa."

(Mesma redacção que a do n.° 3 do artigo 11.° da Directiva 2003/54/CE, no qual foram 
alterados alguns elementos)

Alteração 79

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8-C (novo)
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 11 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

(8-C) No artigo 11.°, o n.° 5 passa a ter a 
seguinte redacção: 
“5. Os Estados-Membros, através das 
entidades reguladoras nacionais, devem 
exigir que os operadores da rede de 
transporte satisfaçam normas mínimas 
no que respeita à exploração, 
manutenção e desenvolvimento da rede 
de transporte, incluindo a capacidade de 
interligação. As entidades reguladoras 
nacionais devem ter um mandato mais 
amplo que permita garantir que o 
consumidor europeu é tido em conta no 
seu trabalho.”

(Mesma redacção que a do n.° 5 do artigo 11.° da Directiva 2003/54/CE, no qual foram 
alterados alguns elementos)

Alteração 80

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 8-D (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 11 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-D) No artigo 11.º é aditado o seguinte 
número:
“7-A. Os operadores das redes de 
transporte possibilitarão a participação de 
grandes clientes finais e de agregadores 
de clientes finais nos mercados de reserva 
e de equilibração. Sempre que as ofertas 
da produção e da procura tiverem o 
mesmo preço, a procura terá prioridade."

(Aditamento do novo n.° 7-A no artigo 11.° da Directiva 2003/54/CE)
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Justificação

A fim de melhorar a eficiência energética, importa que os consumidores participem 
activamente nos mercados de serviços auxiliares, em particular quando tiverem capacidade 
para reduzir a procura em determinados momentos críticos (picos de procura e 
emergências). Os grandes consumidores finais podem participar directa ou indirectamente 
nesses mercados. Os pequenos consumidores não podem participar directamente nesses 
mercados, a menos que alguém (por exemplo, o fornecedor) tenha capacidade para agregar 
uma grande parte dos mesmos e de controlar com eficácia a parte da sua procura.

Alteração 81

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8-E (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 11 – n.º 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-E) No artigo 11.º é aditado o seguinte 
número:
“7-B. As autoridades reguladoras 
nacionais assegurarão que as regras e as 
tarifas de compensação serão 
convenientemente harmonizadas em todos 
os Estados-Membros até ...* . Em 
particular, garantirão que os grandes 
clientes finais, os agregadores de clientes 
finais e os produtores distribuídos tenham 
capacidade para contribuir eficazmente 
para a compensação e outros serviços 
auxiliares pertinentes.
* Dois anos após a entrada em vigor da 
presente directiva.”

(Aditamento do novo n.° 7-B no artigo 11.° da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

Nos termos do artigo 23.º, as entidades reguladoras são responsáveis por fixar ou aprovar 
(…) pelo menos as metodologias utilizadas para calcular ou estabelecer os termos e as 
condições de (…) prestação de serviços de compensação. Visto que a harmonização dos 
serviços de compensação é um elemento crucial para o funcionamento adequado do mercado 
interno, as autoridades reguladores, em estreita colaboração com os operadores de redes de 
transporte, aplicarão o nível adequado de harmonização.
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Alteração 82

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/54/CE
Artigo 12 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As informações comerciais essenciais 
para a concorrência no mercado, 
nomeadamente as informações que 
permitem identificar o ponto de entrega, 
as informações relativas à potência 
instalada, bem como as informações 
relativas à potência contratada, estão 
acessíveis a todos os operadores de 
fornecimento de electricidade no 
mercado. Se necessário, a autoridade de 
regulação nacional obrigará os 
operadores tradicionais a fornecer estes 
dados às pessoas em questão.

 Alteração 83

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9-A (novo)
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 14 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

(9-A) No artigo 14.°, o n.° 1 passa a ter a 
seguinte redacção: 
“1. O operador da rede de distribuição é 
responsável por assegurar a capacidade 
da rede, a longo prazo, para atender 
pedidos razoáveis de distribuição de 
electricidade, explorar, manter e 
desenvolver, em condições 
economicamente viáveis, uma rede de 
distribuição segura, fiável e eficaz na área 
em que opera, no devido respeito pelo 
meio ambiente, e pela promoção da 
eficiência energética.” 
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(Retoma a redacção do n.° 1 do artigo 14.° da Directiva 2003/54/CE, nela alterando alguns 
elementos)

Justificação

A fim de satisfazer os critérios supramencionados, o operador da rede de distribuição deve 
ter responsabilidades idênticas às do operador da rede de transporte.

Alteração 84

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9-B (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

 (9-B) No artigo 14.°, o n.° 3 passa a ter a 
seguinte redacção:
"3. O operador da rede de distribuição 
deve fornecer aos utilizadores da rede as 
informações de que necessitem para um 
acesso eficaz à rede e uma utilização 
eficaz da mesma.

Alteração 85

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9-C (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 14 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

 (9-C) No artigo 14.º, é aditado o n.° 3-A, 
com a seguinte redacção:
"3-A. O operador da rede de distribuição 
apresentará à entidade reguladora 
competente, no prazo de um ano a contar 
da entrada em vigor da Directiva .../.../CE 
que altera a Directiva 2003/54/CE que 
estabelece regras comuns para o mercado 
interno da electricidade, uma proposta 
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que contenha a descrição dos sistemas 
apropriados de informação e 
comunicação a implementar com vista ao 
fornecimento das informações referidas 
no nº  3. Essa proposta facilitará, 
nomeadamente, a utilização de contadores 
electrónicos bi-direccionais, que devem 
ser facultados a todos os consumidores no 
prazo de 10 anos após a entrada em vigor 
da presente directiva, a participação 
activa dos clientes finais e dos produtores 
de geração distribuída no funcionamento 
da rede e o fluxo de informações em 
tempo real entre os operadores das redes 
de distribuição e de transporte com vista a 
optimizar a utilização de todos os recursos 
disponíveis nos sectores da produção, da 
rede e da procura."

(Aditamento de um novo número 3-A no artigo 14.° da Directiva 2003/54/CE)

Alteração 86

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9-D (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 14 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

 (9-D) No artigo 14.º, é aditado o n.° 3-B, 
com a seguinte redacção:
"3-B. No prazo de dois anos a contar da 
entrada em vigor da Directiva .../.../CE 
que altera a Directiva 2003/54/CE que 
estabelece regras comuns para o mercado 
interno da electricidade, as entidades 
reguladoras nacionais aprovarão ou 
rejeitarão as propostas referidas no n.º 
3.A. As entidades reguladoras nacionais 
deverão assegurar a interoperabilidade 
total dos sistemas de informação e 
comunicação a implementar. Para o 
efeito, poderão emitir orientações e exigir 
alterações às propostas referidas no n.º 3-
A".
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(Aditamento de um novo número ao artigo 14.° da Directiva 2003/54/CE)

Alteração 87

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9-E (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 14 – n.º 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

 (9-E) No artigo 14.º, é aditado o n.° 3-C, 
com a seguinte redacção:
"3-C. Antes de notificar o operador da 
rede de distribuição da sua decisão no 
tocante à proposta referida no n.º 3, a 
entidade reguladora nacional deverá 
informar a Agência ou, no caso de esta 
ainda não estar em funcionamento, a 
Comissão. A Agência ou a Comissão 
velará por que os sistemas de informação 
e comunicação a implementar facilitem o 
desenvolvimento do mercado interno da 
electricidade e não introduzam novos 
entraves técnicos."

(Aditamento de um novo número ao artigo 14.° da Directiva 2003/54/CE)

Alteração 88

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9-F (novo)
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 14 – n.º 4-A

Texto da Comissão Alteração

(9-F) No artigo 14.°, é aditado o n.° 4-B, 
com a seguinte redacção:
“4-A. Os Estados-Membros devem 
fomentar a modernização das redes de 
distribuição, as quais devem ser 
construídas de forma a favorecer a 
produção descentralizada e garantir a 
eficiência energética.”
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(Aditamento do novo n.° 4-B no artigo 14.° da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

Os Estados-Membros devem promover a produção combinada de calor e electricidade.

Alteração 89

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10 – alínea c)
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 15 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

“3. Se o operador da rede de distribuição 
fizer parte de uma empresa verticalmente 
integrada, os Estados-Membros 
assegurarão que as suas actividades sejam 
fiscalizadas, para que ele não possa tirar 
proveito da sua integração vertical para 
falsear a concorrência. Em particular, os 
operadores de redes de distribuição 
verticalmente integrados não devem, nas 
suas comunicações e imagens de marca, 
criar confusão no que respeita à identidade 
distinta do ramo de abastecimento da 
empresa verticalmente integrada.

“3. Se o operador da rede de distribuição 
fizer parte de uma empresa verticalmente 
integrada, as entidades reguladoras 
nacionais assegurarão que as suas 
actividades sejam fiscalizadas, para que ele 
não possa tirar proveito da sua integração 
vertical para falsear a concorrência. Em 
particular, os operadores de redes de 
distribuição verticalmente integrados não 
devem, nas suas comunicações e imagens 
de marca, criar confusão no que respeita à 
identidade distinta do ramo de 
abastecimento da empresa verticalmente 
integrada.

Justificação

As entidades reguladoras nacionais devem fiscalizar o cumprimento das disposições em 
matéria de separação aplicáveis aos operadores das redes de distribuição, a fim de garantir 
a independência destes operadores.

Alteração 90

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10 – alínea c)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode adoptar orientações 
para assegurar o cumprimento cabal e 

Suprimido
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efectivo do n.º 2 por parte do operador da 
rede de distribuição, no que respeita à 
independência total deste, à ausência de 
comportamento discriminatório e à 
proibição de as actividades de 
fornecimento da empresa verticalmente 
integrada tirarem vantagens indevidas da 
sua integração vertical. Estas orientações, 
que têm por objectivo alterar elementos 
não essenciais da presente directiva, 
complementando-a, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo, referido no 
n.º 3 do artigo 27.º-B.

Justificação

Nos termos desta disposição, a Comissão adoptará orientações, através de comitologia, para 
assegurar (i) a independência do operador da rede de distribuição, (ii) a ausência de 
comportamento discriminatório e (iii) que a empresa verticalmente integrada não possa tirar 
vantagens indevidas da sua integração vertical. Todas estas medidas devem ser adoptadas 
com a participação do Conselho e do Parlamento Europeu, atendendo a que uma utilização 
excessiva da comitologia poderia aumentar a incerteza da regulamentação.

Alteração 91

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 11-A (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 19 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

 (11-A) No artigo 19.º, o n.º 3 passa a ter a 
seguinte redacção:
“3. As empresas de electricidade devem 
manter, na sua contabilidade interna, 
contas separadas para cada uma das 
suas actividades de transporte e 
distribuição, como lhes seria exigido se 
as actividades em questão fossem 
exercidas por empresas distintas, a fim 
de evitar discriminações, subvenções 
cruzadas e distorções de concorrência. 
Devem também manter contas, que 
poderão ser consolidadas, para cada 
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uma das actividades no sector da 
electricidade não ligadas ao transporte 
ou distribuição. Até 1 de Julho de 2007 
devem manter ainda contas separadas 
para as actividades de fornecimento a 
clientes elegíveis e a clientes não 
elegíveis. Os rendimentos provenientes 
da propriedade da rede de 
transporte/distribuição devem ser 
especificados nas contas. Se necessário, 
manterão contas consolidadas para 
outras actividades não directamente 
ligadas ao sector da electricidade. A sua 
contabilidade interna incluirá um 
balanço e uma conta de lucros e perdas 
para cada actividade."

(Alteração de três palavras (cada uma das) no n.º 3 do artigo 19.º da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

Em consequência do crescimento das empresas multinacionais de energia na Europa, é 
necessário especificar que as contas individuais de cada empresa de energia nacional devem 
ser publicadas e não incorporadas nas contas da empresa-mãe. 

Alteração 92

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11-B (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

 (11-B) O nº 2 do artigo 20º passa a ter a 
seguinte redacção:
"2. O operador da rede de transporte ou 
de distribuição pode recusar o acesso no 
caso de não dispor da capacidade física 
disponível necessária. Essa recusa deve 
ser devidamente fundamentada, com 
base em critérios objectivos, técnica e 
economicamente justificados. A entidade 
reguladora nacional deve assegurar que 
estes critérios sejam aplicados de modo 
coerente e que o utilizador da rede ao 
qual tenha sido recusado o acesso tenha o 
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direito de recurso. A entidade reguladora 
nacional deve assegurar, se apropriado e 
quando o acesso for recusado, que o 
operador da rede de transporte ou 
distribuição forneça informações 
relevantes sobre as medidas necessárias 
para reforçar a rede. Ao requerente 
dessas informações poderá ser cobrada 
uma taxa razoável que reflicta o custo do 
fornecimento das mesmas."

(Aditamento de novos elementos no n.° 2 do artigo 20.° da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

A recusa de acesso deve emanar do operador da rede e ter por base critérios objectivos, 
técnica e economicamente justificados e devidamente fundamentados. O acesso só deverá ser 
recusado em caso de insuficiência da capacidade física disponível necessária. A entidade 
reguladora deverá ter o dever de assegurar que os critérios para a recusa de acesso sejam 
aplicados de modo coerente e de recomendar investimentos relacionados com a capacidade 
ou a ligação para melhorar o fornecimento de ligação, quando justificado do ponto de vista 
económico.

Alteração 93

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11-C (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 21 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

 (11-C) No artigo 21º é aditado o seguinte 
número:
"2-A. Os consumidores elegíveis devem 
ter a possibilidade de celebrar contratos 
simultaneamente com diversos 
fornecedores.

(Aditamento do novo parágrafo 2-A ao artigo 21.° da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

Os consumidores devem ter a possibilidade de celebrar contratos com diversos fornecedores 
simultaneamente.
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Alteração 94

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11-D (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 21 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-D) No artigo 21º é aditado o seguinte 
número: 

 "2-B. A Agência exercerá uma vigilância 
em tempo real de todos os mercados de 
electricidade grossistas organizados 
estabelecidos na União, no EEE e nos 
países vizinhos a fim de detectar abusos 
de poder do mercado ou falhas de 
estrutura de mercado e promover 
melhorias da eficiência do mercado 
interno.

(Aditamento de um novo número 2-A ao artigo 21.° da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

A vigilância do mercado é uma ferramenta poderosa para detectar abusos de poder do 
mercado. É importante assegurar que a vigilância dos mercados nacionais seja levada a 
cabo por entidades reguladoras nacionais segundo metodologias e critérios 
harmonizados.Com frequência, todavia, as entidades reguladoras nacionais não dispõem dos 
recursos necessários para proceder a uma vigilância dos mercados permanente e em tempo 
real, baseando-se assim numa análise mensal ou mesmo anual. A Agência deverá, por 
conseguinte, dispor de todos os recursos necessários para levar a cabo esta tarefa crucial.

Alteração 95

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-A

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro designa uma 
única entidade reguladora nacional.

1. Cada Estado-Membro designa uma 
única entidade reguladora nacional.

2. Os Estados-Membros devem garantir a 2. Os Estados-Membros devem garantir a 
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independência da entidade reguladora e 
assegurar que ela exerça os seus poderes de 
modo imparcial e transparente. Para o 
efeito, cada Estado-Membro deve 
assegurar que, no exercício das funções 
reguladoras que a presente directiva lhe 
confere, a entidade reguladora seja 
juridicamente distinta e funcionalmente 
independente de qualquer outra entidade 
pública ou privada e que o seu pessoal e as 
pessoas responsáveis pela sua gestão ajam 
independentemente de qualquer interesse 
do mercado e não procurem nem recebam 
instruções de qualquer entidade 
governamental ou outra, pública ou 
privada.

independência da entidade reguladora e 
assegurar que ela exerça os seus poderes de 
modo imparcial e transparente. Para o 
efeito, cada Estado-Membro deve 
assegurar que, no exercício das funções 
reguladoras conferidas pela presente 
directiva e legislação conexa, a entidade 
reguladora: 

a) Seja juridicamente distinta e 
funcionalmente independente de qualquer 
outra entidade pública ou privada,

b) Que o seu pessoal e as pessoas 
responsáveis pela sua gestão actuam 
independentemente de qualquer interesse 
do mercado e

c) Não procurem nem recebam instruções 
directas de qualquer entidade 
governamental ou outra, pública ou privada 
ao desempenhar tarefas de regulação.

3. A fim de proteger a independência da 
entidade reguladora, os Estados-Membros 
devem, nomeadamente, assegurar que:

3. A fim de proteger a independência da 
entidade reguladora, os Estados-Membros 
devem, nomeadamente, assegurar que:

a) A entidade reguladora tenha 
personalidade jurídica, autonomia 
orçamental e recursos humanos e 
financeiros adequados para o exercício das 
suas funções; 

a) a entidade reguladora tenha 
personalidade jurídica, autonomia 
financeira e recursos humanos e 
financeiros adequados para o exercício das 
suas funções;

b) Os seus gestores sejam nomeados por 
um período fixo não renovável de pelo 
menos cinco anos e só possam ser 
demitidos das suas funções durante o 
período do mandato pelo facto de terem 
deixado de satisfazer as condições 
estabelecidas no presente artigo ou 
cometido falta grave.

b) Os membros da direcção sejam 
nomeados por um período fixo e não 
renovável de pelo menos cinco anos mas 
não superior a sete anos. No primeiro 
mandato, este período será de dois anos e 
meio para metade dos membros. Os 
membros só podem ser demitidos das suas 
funções durante o período do mandato se 
tiverem deixado de satisfazer as condições 
estabelecidas no presente artigo ou 
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cometido falta grave nos termos da 
legislação nacional.

Alteração 96

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-A – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

“b-A) As necessidades orçamentais da 
entidade reguladora são cobertas pelas 
receitas directas da exploração do 
mercado da energia.”

Alteração 97

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-B

Texto da Comissão Alteração

Na execução das funções reguladoras 
especificadas na presente directiva, a 
entidade reguladora adoptará todas as 
medidas razoáveis com vista à realização 
dos seguintes objectivos:

Na execução das funções reguladoras 
especificadas na presente directiva, a 
entidade reguladora adoptará todas as 
medidas razoáveis com vista à realização 
dos seguintes objectivos:

a) Promoção, em estreita colaboração com 
a Agência, com as entidades reguladoras de 
outros Estados-Membros e com a 
Comissão, de um mercado interno da 
electricidade, concorrencial, seguro e 
ecologicamente sustentável, na 
Comunidade, e da abertura efectiva do 
mercado a todos os consumidores e 
fornecedores da Comunidade;

a) Promoção, em estreita colaboração com 
a Agência, com as entidades reguladoras de 
outros Estados-Membros e com a 
Comissão, de um mercado interno da 
electricidade, concorrencial, seguro e 
ecologicamente sustentável, na 
Comunidade, e da abertura efectiva do 
mercado a todos os consumidores e 
fornecedores da Comunidade, e velar para 
que as redes de abastecimento de energia 
funcionem de forma eficaz e fiável, tendo 
em conta objectivos a longo prazo;
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b) Desenvolvimento de mercados 
regionais concorrenciais e em bom 
funcionamento na Comunidade, com vista 
à realização do objectivo referido na 
alínea a); 

b) Desenvolvimento de mercados 
concorrenciais e em bom funcionamento na 
Comunidade, com vista à realização do 
objectivo referido na alínea a); 

c) Supressão das restrições ao comércio de 
electricidade entre Estados-Membros, 
incluindo o desenvolvimento de 
capacidades adequadas de transporte 
transfronteiras para satisfazer a procura, 
reforçar a integração dos mercados 
nacionais e permitir o fluxo da 
electricidade sem restrições na 
Comunidade;

c) Supressão de quaisquer restrições ao 
comércio de electricidade entre Estados-
Membros, incluindo o desenvolvimento de 
capacidades adequadas de transporte 
transfronteiras para satisfazer a procura e 
reforçar a integração dos mercados 
nacionais de forma a facilitar o fluxo da 
electricidade sem restrições na 
Comunidade;

d) Garantia de desenvolvimento de redes 
seguras, fiáveis e eficientes, promoção da 
eficiência energética, da adequação das 
redes e da investigação e inovação, em 
resposta à procura, e desenvolvimento de 
tecnologias inovadoras renováveis e com 
baixa dependência do carbono, a curto e a 
longo prazos; 

d) Garantia, da forma mais rentável 
possível, de desenvolvimento de redes 
seguras, fiáveis e eficientes, orientadas 
para o consumidor, promoção da 
adequação das redes, assegurando 
simultaneamente a eficiência energética e 
a integração das energias renováveis e da 
produção de electricidade distribuída em 
grande e em pequena escala nas redes de 
transporte e distribuição;

d-A) Facilitação do acesso à rede de 
novas capacidades de produção, em 
especial através da supressão de entraves 
ao acesso ao mercado dos novos 
operadores e das energias renováveis;

e) Garantia de que os operadores de rede 
recebam incentivos adequados, quer a 
curto quer a longo prazo, para aumentar a 
eficiência das redes e promover a 
integração do mercado;

e) Garantia de que os operadores de rede 
recebam incentivos adequados, quer a 
curto quer a longo prazo, para aumentar a 
eficiência das redes e promover a 
integração do mercado;

f) Garantia de funcionamento eficiente do 
respectivo mercado nacional e promoção 
de uma concorrência efectiva em 
colaboração com as autoridades 
responsáveis pela concorrência.

f) Garantia de que os clientes tirem 
benefícios do funcionamento eficiente do 
respectivo mercado nacional, promovendo 
uma concorrência efectiva em colaboração 
com as autoridades responsáveis pela 
concorrência e garantindo a protecção dos 
consumidores;
f-A) Contribuir para um alto nível de 
serviço universal e público de 
fornecimento de electricidade, para a 
protecção dos clientes vulneráveis e para 
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garantir a eficácia das medidas de 
protecção dos consumidores estabelecidas 
no anexo A;
f-B) Harmonização dos processos de 
intercâmbio de dados necessários.

Alteração 98

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A entidade reguladora terá as seguintes 
obrigações:

1. A entidade reguladora terá as seguintes 
obrigações, que cumprirá, se for caso 
disso, em estreita consulta com outras 
autoridades nacionais e europeias 
pertinentes, operadores das redes de 
transporte e outras partes interessadas do 
mercado e sem prejuízo das competências 
específicas dos mesmos: 

Alteração 99

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea -a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

-a) Fixação ou aprovação, de forma 
independente e de acordo com critérios 
transparentes, das tarifas regulamentadas 
de acesso à rede e das componentes 
tarifárias da rede;

Justificação

A fixação de tarifas regulamentadas de acesso à rede sem qualquer interferência de poderes 
externos é uma das competências que qualificam uma autoridade verdadeiramente 
independente. Este princípio deveria ser indicado explicitamente na directiva, como primeira 
etapa para a criação de uma verdadeira harmonização dos quadros normativos nacionais.
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Alteração 100

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Cooperar com as entidades reguladoras 
desses Estados-Membros em questões 
transfronteiriças;

b) Cooperar com as entidades reguladoras 
dos Estados-Membros e com a Agência em 
questões transfronteiriças, nomeadamente 
para garantir uma capacidade de 
interligação suficiente das suas 
infra-estruturas de transporte, de molde a 
satisfazer os critérios globais de avaliação 
do mercado e de segurança do 
abastecimento de gás, sem que haja 
discriminações entre os fornecedores nos 
diferentes Estados-Membros;

Alteração 101

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Cumprir e aplicar as decisões da 
Agência e da Comissão;

c) Cumprir e aplicar as decisões relevantes 
e vinculativas da Agência e da Comissão;

Alteração 102

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea e) 

Texto da Comissão Alteração

e) Assegurar a impossibilidade de 
subvenções cruzadas entre as actividades 
de transporte, distribuição e fornecimento;

e) Controlar o cumprimento dos requisitos 
de separação efectiva entre redes e 
abastecimento ao abrigo da presente 
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directiva e de outra legislação 
comunitária pertinente e assegurar a 
impossibilidade de subvenções cruzadas 
entre as actividades de transporte, 
distribuição e fornecimento, e que as 
tarifas de distribuição e de transporte 
sejam fixadas com bastante antecedência 
em relação aos períodos em que são 
aplicáveis;

Alteração 103

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea f) 

Texto da Comissão Alteração

f) Analisar os planos de investimento dos 
operadores das redes de transporte e 
apresentar no seu relatório anual uma 
apreciação do plano de investimento destes 
operadores no que respeita à coerência com 
o plano decenal europeu de 
desenvolvimento das redes mencionado no 
n.º 1 do artigo 2.º-C do Regulamento (CE) 
n.º 1228/2003;

f) Analisar os planos de investimento dos 
operadores das redes de transporte e 
apresentar no seu relatório anual uma 
apreciação do plano de investimento destes 
operadores no que respeita à coerência com 
o plano decenal europeu de investimento 
das redes mencionado no n.º 1 do 
artigo 2.º-C do Regulamento (CE) 
n.º 1228/2003; o plano decenal de 
investimento deve criar incentivos para a 
promoção dos investimentos e garantir 
uma mão-de-obra de qualidade e em 
número suficiente para a execução das 
obrigações de serviço público; o não 
cumprimento do plano decenal pelo 
operador implica a imposição de sanções 
proporcionadas em conformidade com as 
recomendações emitidas pela Agência;

Alteração 104

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea f-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

f-A) Aprovar o plano de investimento 
anual dos operadores da rede de 
transporte;

Alteração 105

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea g) 

Texto da Comissão Alteração

g) Fiscalizar a segurança e a fiabilidade das 
redes e analisar as correspondentes regras 
de segurança e fiabilidade;

g) Fiscalizar a conformidade com os 
requisitos de segurança e de fiabilidade das 
redes, fixar ou aprovar normas e 
requisitos em matéria de qualidade de 
serviço e de fornecimento e analisar os 
desempenhos em termos de qualidade de 
serviço e de fornecimento e as 
correspondentes regras de segurança e 
fiabilidade;

Alteração 106

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – nº 1 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-A) Incentivar o desenvolvimento dos 
contratos europeus de fornecimento 
interruptível;

Justificação

Os contratos europeus de fornecimento interruptível especificados na Directiva 2003/54/CE 
dão prioridade à redução do consumo de energia, de acordo com os objectivos em matéria de 
promoção da eficiência energética. 

Os contratos europeus de fornecimento interruptível estabelecem que o consumidor de 
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electricidade pode comprometer-se a interromper temporariamente o consumo, na sequência 
de um pedido do seu gestor de equilíbrio e/ ou da entidade reguladora, e, por conseguinte, 
suspender a actividade até que a oferta e a procura de electricidade esteja uma vez mais em 
equilíbrio na zona de equilíbrio e/ ou na rede.

Alteração 107

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Fiscalizar o grau de abertura do mercado 
e de concorrência aos níveis grossista e 
retalhista, inclusive no comércio de 
electricidade, nos preços ao consumidor, 
nas taxas de mudança de fornecedor, nas 
taxas de corte da ligação e nas queixas dos 
consumidores em formato acordado, assim 
como os eventuais falseamentos ou 
restrições da concorrência, em colaboração 
com as autoridades responsáveis pela 
concorrência, incluindo a prestação de 
informações pertinentes e a comunicação 
de casos relevantes àquelas autoridades;

i) Fiscalizar o grau da efectiva abertura do 
mercado e de concorrência aos níveis 
grossista e retalhista, inclusive no comércio 
de electricidade, nos preços ao consumidor, 
nas taxas de mudança de fornecedor, nas 
condições de pagamento antecipado que 
traduzam o consumo real, nas taxas de 
ligação e corte da ligação, nas taxas de 
manutenção e nas queixas dos 
consumidores em formato acordado, assim 
como os eventuais falseamentos ou 
restrições da concorrência, em colaboração 
com as autoridades responsáveis pela 
concorrência, incluindo a prestação de 
informações pertinentes e a comunicação 
de casos relevantes àquelas autoridades;

Justificação

Dotar a autoridade de um poder de controlo sobre um leque mais vasto de taxas e de 
despesas reforça as possibilidades de escolha que se oferecem aos consumidores.

Alteração 108

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea i-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

“i-A)  Fiscalizar a ocorrência de práticas 
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contratuais restritivas, incluindo 
cláusulas de exclusividade, que possam 
impedir os clientes não domésticos de 
celebrarem contratos simultaneamente 
com mais do que um fornecedor ou 
limitar a possibilidade de o fazer; se for 
caso disso, as entidades reguladoras 
nacionais informam as autoridades 
nacionais responsáveis pela concorrência 
sobre essas práticas;”

Justificação

Permitir que os clientes não domésticos escolham os seus fornecedores e não estejam sujeitos 
a cláusulas de exclusividade contribuirá para aumentar a concorrência no mercado interno.

Alteração 109

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea i-B) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

“i-B) Reconhecer a liberdade contratual 
no que respeita aos contratos a longo 
prazo e a possibilidade de celebrar 
contratos baseados em activos, desde que 
sejam compatíveis com a legislação 
comunitária.”

Justificação

É necessário desenvolver novas capacidades, em especial pelos novos operadores, e podem 
ser necessários contratos a longo prazo com clientes de base para garantir uma parte do 
financiamento desses investimentos. Além disso, os grandes consumidores de energia 
precisam de ter acesso a contratos de energia previsíveis e a longo prazo para continuarem a 
ser competitivos em relação a outras regiões em que estes contratos são acessíveis.

Alteração 110

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea j) 
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Texto da Comissão Alteração

j) Monitorizar o tempo que as empresas de 
transporte e distribuição demoram a 
executar as ligações e reparações;

j) Monitorizar o tempo que as empresas de 
transporte e distribuição demoram a 
executar as ligações e reparações e impor 
sanções de acordo com as orientações da 
Agência em caso de atraso injustificado;

Justificação

Devem ser impostas sanções eficazes, adequadas e dissuasoras às empresas de electricidade 
que não cumpram as obrigações que lhes incumbem por força da presente directiva.

Alteração 111

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

k) Sem prejuízo das competências de 
outras autoridades nacionais, assegurar 
padrões elevados de serviço universal e 
público de electricidade, protecção aos 
clientes vulneráveis e eficácia para as 
medidas de protecção dos consumidores 
estabelecidas no anexo A;

k) Sem prejuízo das competências de 
outras autoridades nacionais, controlar os 
padrões elevados de serviço universal e 
público de electricidade e a protecção aos 
clientes vulneráveis; 

Justificação

Algumas obrigações cabem, em primeira instância, aos governos, uma vez que têm mais a ver 
com medidas sociais do que com a regulação do mercado retalhista. Os reguladores 
consideram que não possuem competências para definir a política social. No entanto, devem 
conferir-se poderes aos reguladores para assegurar a eficácia da aplicação das disposições 
estabelecidas no anexo A. No mínimo, deve clarificar-se que a responsabilidade pela 
aplicação do anexo A, relativo à protecção dos consumidores, incumbe aos reguladores.

Alteração 112

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea k-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

k-A) Assegurar a eficácia e a aplicação 
das medidas de protecção dos 
consumidores estabelecidas no anexo A. 

Justificação

As medidas de protecção dos consumidores estabelecidas no anexo A devem ser eficazmente 
aplicadas pelas entidades reguladoras nacionais.

Alteração 113

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

l) Publicar recomendações, com frequência 
pelo menos anual, sobre a conformação das 
tarifas de fornecimento ao disposto no 
artigo 3.º;

l) Publicar recomendações, com frequência 
pelo menos anual, sobre a conformação das 
tarifas de fornecimento ao disposto no 
artigo 3.º; nas recomendações deve ser 
dada a devida atenção ao impacto que os 
preços regulamentados (preços grossistas 
e ao consumidor) possam ter no 
funcionamento do mercado;

Alteração 114

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea l-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

“l-A) Comunicar às autoridades 
nacionais responsáveis pela concorrência 
e à Comissão os Estados-Membros em 
que as tarifas reguladas são inferiores ao 
preço de mercado;”
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Justificação

Na perspectiva do desenvolvimento e da abertura do mercado interno, as tarifas reguladas 
inferiores ao preço de mercado devem ser suprimidas. Devem ser aplicadas sanções eficazes, 
adequadas e dissuasoras às empresas de electricidade que não cumpram esta obrigação.

Alteração 115

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea m)

Texto da Comissão Alteração

m) Assegurar o acesso aos dados de 
consumo dos clientes, a aplicação de um 
formato harmonizado para os dados de 
consumo e o acesso aos dados, em 
conformidade com o anexo A, alínea h);

m) Estabelecer regras normalizadas sobre 
as relações entre o consumidor final e o 
fornecedor, o distribuidor ou operador do 
sistema de medição do consumo, que 
abranjam, pelo menos, o acesso aos dados 
de consumo dos clientes, inclusive no que 
diz respeito aos preços e a todas as 
despesas conexas, a aplicação de um 
formato harmonizado facilmente 
compreensível para esses dados, um 
pagamento antecipado que traduza o 
consumo real e o acesso imediato de todos 
os consumidores a esses dados, em 
conformidade com o anexo A, alínea h);

Justificação

Uma maior clarificação das obrigações da entidade reguladora terá uma incidência positiva 
no funcionamento do mercado e acabará por beneficiar os consumidores.

Alteração 116

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea o-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

o-A) Dispor de um direito de veto 
susceptível de ser exercido aquando das 
decisões de nomeação e exoneração das 
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pessoas que asseguram a direcção geral 
de um operador da rede de transporte;

Justificação

Dotando as entidades de regulação nacionais de um direito de veto sobre as nomeações e as 
exonerações das pessoas que asseguram a direcção dos ORT, a presente directiva 
contribuiria para assegurar que os interesses profissionais das pessoas com poderes de 
direcção no seio dos ORT são suficientemente controlados e permitiria que essas pessoas 
pudessem, por conseguinte, assumir as responsabilidades de gestão do ORT com total 
independência.

Alteração 117

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea o-B) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

“o-B)  Fixar ou aprovar as tarifas de 
acesso à rede e publicar a metodologia 
subjacente ao cálculo das mesmas;”

Justificação

As entidades reguladoras nacionais devem ter a possibilidade de fixar ou aprovar as tarifas 
que garantam um acesso equitativo ao mercado da electricidade por parte de todos os 
interessados, e a metodologia subjacente ao cálculo dessas tarifas deve ser transparente e 
publicada em conformidade com o n.° 4 deste artigo.

Alteração 118

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea o-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

o-C) Estabelecer ou aprovar padrões de 
qualidade do serviço, controlar a 
aplicação e impor sanções por não 
conformidade.
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Justificação

A qualidade do serviço é um dos dois principais factores (o outro é o preço) que devem ser 
regulamentados (se o não forem, a qualidade pode ressentir-se). A entidade reguladora deve 
ter o poder de estabelecer e aprovar os padrões de qualidade, controlar a aplicação dos 
referidos padrões e impor sanções por não conformidade.

Alteração 119

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea o-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

o-D) Controlar a aplicação das medidas 
de salvaguarda a que se refere o 
artigo 24.º.

Justificação

Alteração do número anterior (n.º 3 - alínea f)).

Alteração 120

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea o-E) (nova)

Texto da Comissão Alteração

o-E) Harmonizar os processos de 
intercâmbio de dados no âmbito dos mais 
importantes procedimentos de mercado a 
nível regional;

Justificação

A UE está a tentar proceder à implantação de regiões de mercado transfronteiriças. Para 
esse efeito, é estritamente indispensável proceder à harmonização de todos os processos de 
intercâmbio de dados. Num mercado liberalizado, a existência de processos eficazes de 
intercâmbio de dados é um pré-requisito para a gestão das estratégias de investimento, as 
operações de liquidação, a facturação, o intercâmbio de fornecedores, etc.. A ausência dos 
processos harmonizados de intercâmbio de dados impede a implantação das regiões de 
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mercado transfronteiriças.

Alteração 121

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea o-F) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

“o-F) Impor limites de preços nos 
mercados não concorrenciais durante um 
período definido e limitado, a fim de 
proteger os consumidores contra os 
abusos de mercado; os limites de preços 
são fixados num valor suficientemente 
elevado para não desencorajar a entrada 
de novos operadores e a expansão dos 
concorrentes existentes;”

Justificação

As entidades reguladoras nacionais devem ter a possibilidade de impor limites de preços em 
caso de excessivo poder de mercado, os quais devem ser suficientemente elevados para não 
desencorajar a entrada de novos operadores e a expansão dos concorrentes existentes, nem 
contrariar o desenvolvimento do mercado interno da electricidade.

Alteração 122

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea o-G) (nova)

Texto da Comissão Alteração

o-G) Assegurar a auditoria da política de 
manutenção dos operadores da rede de 
transporte.

Justificação

A política de manutenção dos operadores das redes de transporte é essencial para a 
segurança do abastecimento. Porém, esta pode ser utilizada para fins discriminatórios 
aquando do planeamento dos programas de manutenção. A fim de garantir a neutralidade 
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desta política de manutenção relativamente a todos os utilizadores da rede e garantir a 
segurança do abastecimento, é conveniente alargar as competências das entidades de 
regulação nacionais à auditoria desta política.

Alteração 123

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea o-H) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

“o-H) Desenvolver, em colaboração com 
as autoridades responsáveis pelo 
planeamento, orientações sobre um 
procedimento de autorização limitado no 
tempo, a fim de incentivar a entrada de 
novos operadores no comércio e na 
produção de electricidade; ”  

Justificação

Grande parte dos novos operadores tem dificuldade em aceder ao mercado da 
comercialização e da produção de electricidade.

Alteração 124

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea o-I) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

“o-I) Garantir a transparência das 
flutuações dos preços grossistas.”

Justificação

A fim de garantir condições equitativas para todos os intervenientes no mercado da 
electricidade, devem ser disponibilizadas informações sobre as variações dos preços 
grossistas.

Alteração 125
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Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Sempre que tal estiver previsto na 
legislação de um Estado-Membro, as 
tarefas de controlo referidas no nº 1 
poderão ser levadas a cabo por outras 
autoridades que não a entidade 
reguladora. Nesse caso, as informações 
resultantes do controlo serão 
disponibilizadas à entidade reguladora 
com a maior brevidade. 
Em conformidade com o princípio 
"Legislar melhor", a entidade reguladora 
consultará, sempre que adequado, os 
operadores de redes de transporte e 
estabelecerá uma estreita cooperação com 
outras autoridades nacionais relevantes 
ao desempenhar as tarefas referidas no 
nº 1, sem prejuízo da sua independência e 
de acordo com a respectiva competência.

Justificação

A formulação foi transferida do proémio para o n.º 1-A.

Alteração 126

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

 "2-A. Aquando do controlo dos mercados 
nacionais da electricidade, nos termos do 
disposto no n.º 1-A, incluindo o controlo 
dos preços grossistas e retalhistas, as 
entidades reguladoras nacionais 
adoptarão metodologias harmonizadas 
que tenham sido acordadas e aprovadas 



PE402.516v03-00 86/206 RR\724393PT.doc

PT

pela Agência. "

(Aditamento do novo n.° 2-A no artigo 22-C da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

O controlo do mercado é um instrumento poderoso para detectar abusos de poder de 
mercado. É importante assegurar que o controlo dos mercados nacionais seja executado 
pelas entidades reguladoras nacionais de acordo com critérios e metodologias 
harmonizados. Todavia, é muito frequente que as entidades reguladoras nacionais não 
disponham dos recursos necessários para controlar os mercados de uma forma contínua e em 
tempo real, recorrendo antes a análises mensais ou até anuais. A Agência deve dispor de 
todos os recursos necessários para desempenhar esta tarefa crucial. 

Alteração 127

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Levar a efeito, em colaboração com a 
autoridade nacional da concorrência, 
investigações sobre o funcionamento dos 
mercados da electricidade e decidir, na 
ausência de violação das regras da 
concorrência, as medidas necessárias e 
proporcionadas para promover uma 
concorrência efectiva e assegurar o 
funcionamento adequado do mercado, 
incluindo centrais eléctricas virtuais;

b) Levar a efeito, em colaboração com a 
autoridade nacional da concorrência, 
investigações sobre o funcionamento dos 
mercados da electricidade e decidir as 
medidas necessárias e proporcionadas para 
promover uma concorrência efectiva e 
assegurar o funcionamento adequado do 
mercado;

Justificação

A nova formulação mantém a forte e equilibrada supervisão regulamentar do mercados, tal 
como inicialmente proposta (incluindo medidas ex-ante), sem correr o risco de confundir os 
papéis das entidades reguladoras e das autoridades da concorrência.

Alteração 128

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 22-C – n.º 3 – alínea c) 
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Texto da Comissão Alteração

c) Pedir às empresas de electricidade 
informações pertinentes para o 
cumprimento das suas funções;

c) Obter das empresas de electricidade 
informações pertinentes para o 
cumprimento das suas funções, incluindo 
as justificações para a recusa do acesso a 
terceiros, e todas as informações sobre as 
medidas necessárias para reforçar a rede 
e cooperar, se for caso disso, com os 
reguladores dos mercados financeiros;

Justificação

A fim de garantir que as entidades reguladoras nacionais possam fiscalizar o funcionamento 
do mercado da electricidade, estas devem ter a possibilidade de obter todas as informações 
pertinentes junto das empresas de electricidade.

Alteração 129

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12 
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – nº 4

Texto da Comissão Alteração

4. As autoridades reguladoras são 
responsáveis por fixar ou aprovar, antes da 
sua entrada em vigor, as condições de: 

4. As autoridades reguladoras são 
responsáveis por fixar ou aprovar, antes da 
sua entrada em vigor, as condições de: 

a) Ligação e acesso às redes nacionais, 
incluindo as tarifas de transporte e 
distribuição. Estas tarifas devem permitir 
que os investimentos necessários sejam 
realizados de molde a garantir a viabilidade 
das redes;

a) Ligação e acesso às redes nacionais, 
incluindo as tarifas de transporte e 
distribuição e as suas metodologias ou, em 
alternativa, as suas metodologias e 
mecanismos de acompanhamento para a 
fixação ou aprovação das tarifas de 
transporte e distribuição. Estas tarifas 
devem reflectir os custos reais suportados, 
desde que estes correspondam aos de um 
operador eficaz e estruturalmente 
comparável, e devem ser transparentes. 
Devem permitir que os investimentos 
necessários sejam realizados de molde a 
garantir a viabilidade das redes. Estas 
tarifas não devem discriminar os novos 
operadores;



PE402.516v03-00 88/206 RR\724393PT.doc

PT

b) Prestação de serviços de compensação, 
equilibração ou equilibragem.

b) Prestação de serviços de compensação, 
equilibração ou equilibragem, que devem, 
na medida do possível, reflectir os custos e 
ser neutros sob o ponto de vista das 
receitas, concedendo ao mesmo tempo 
incentivos adequados aos utilizadores da 
rede, a fim de garantir um equilíbrio entre 
as suas contribuições e os abastecimentos. 
Estes serviços devem ser equitativos e não 
discriminatórios e basear-se em critérios 
objectivos.
b-A)  Acesso às infra-estruturas 
transfronteiriças, incluindo os 
procedimentos de atribuição de 
capacidade e de gestão de 
congestionamentos.

Alteração 130

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 22-C – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

5. Aquando da fixação ou aprovação das 
tarifas, as entidades reguladoras 
assegurarão que os operadores das redes 
recebam o incentivo adequado, quer a curto 
quer a longo prazo, para aumentar a sua 
eficiência, promover a integração do 
mercado e apoiar as actividades de 
investigação associadas.

5. Aquando da fixação ou aprovação das 
condições ou metodologias das tarifas e da 
prestação de serviços de equilibração, as 
entidades reguladoras assegurarão que os 
operadores das redes recebam o incentivo 
adequado, quer a curto quer a longo prazo, 
para aumentar a sua eficiência, promover a 
integração do mercado, assegurar a 
segurança do fornecimento e apoiar as 
actividades de investigação associadas.

Alteração 131

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12 
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 5-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

 "5-A. As entidades reguladoras 
controlarão a gestão dos 
congestionamentos nas redes nacionais de 
electricidade e nas interligações.
Os operadores das redes de transporte 
submeterão os seus procedimentos de 
gestão de congestionamentos, incluindo a 
atribuição de capacidade, à aprovação das 
entidades reguladoras nacionais. As 
entidades reguladoras nacionais poderão 
exigir alterações a estes procedimentos 
antes de os aprovarem."

Alteração 132

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 22-C – n.º 6 

Texto da Comissão Alteração

6. As entidades reguladoras devem dispor 
da competência para obrigar, se necessário, 
os operadores das redes de transporte e 
distribuição a alterarem as condições, 
incluindo as tarifas a que se refere o 
presente artigo, a fim de garantir as suas 
proporcionalidade e aplicação 
não-discriminatória.

6. As entidades reguladoras devem dispor 
da competência para obrigar, se necessário, 
os operadores das redes de transporte e 
distribuição a alterarem as condições a que 
se refere o presente artigo, a fim de garantir 
as suas proporcionalidade e aplicação 
não-discriminatória. Em caso de atraso na 
fixação das tarifas de transporte e 
distribuição, as entidades reguladoras 
devem ter a possibilidade de fixar, a título 
preliminar, as tarifas de transporte e 
distribuição e de adoptar medidas 
compensatórias se as tarifas finais se 
desviarem das tarifas provisórias.   

Justificação

As entidades reguladoras nacionais devem garantir que os operadores das redes de 
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transporte e os operadores das redes de distribuição tomem as medidas adequadas.

Alteração 133

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A parte que tiver uma queixa contra um 
operador de rede de transporte ou 
distribuição pode apresentá-la à entidade 
reguladora que, agindo na qualidade de 
autoridade competente para a resolução de 
litígios, proferirá uma decisão no prazo de 
dois meses após a recepção da queixa. Este 
prazo pode ser prorrogado por mais dois 
meses se a entidade reguladora necessitar 
de informações complementares. Pode 
ainda ser prorrogado por um período 
adicional, com o acordo do demandante. A 
referida decisão produz efeitos vinculativos 
salvo se for, ou até ser, revogada por 
decisão tomada após a interposição de 
recurso.

7. A parte que tiver uma queixa contra um 
operador de rede de transporte ou 
distribuição relacionada com as 
obrigações desse operador nos termos da 
presente directiva pode apresentá-la à 
entidade reguladora que, agindo na 
qualidade de autoridade competente para a 
resolução de litígios, proferirá uma decisão 
no prazo de dois meses após a recepção da 
queixa. Este prazo pode ser prorrogado por 
mais dois meses se a entidade reguladora 
necessitar de informações complementares. 
Pode ainda ser prorrogado por um período 
adicional, com o acordo do demandante. A 
referida decisão produz efeitos vinculativos 
salvo se for, ou até ser, revogada por 
decisão tomada após a interposição de 
recurso.

Alteração 134

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. A parte afectada que tenha o direito de 
apresentar queixa acerca de uma decisão 
sobre metodologias tomada nos termos do 
presente artigo ou, nos casos em que a 
entidade reguladora tenha o dever de 
proceder a consultas acerca das 
metodologias propostas, pode apresentar 

8. A parte afectada que tenha o direito de 
apresentar queixa acerca de uma decisão 
sobre metodologias tomada nos termos do 
presente artigo ou, nos casos em que a 
entidade reguladora tenha o dever de 
proceder a consultas acerca das tarifas ou 
metodologias propostas, pode apresentar 
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um pedido de revisão, no prazo máximo de 
dois meses ou em prazo eventualmente 
inferior imposto pelos Estados-Membros, a 
contar da publicação dessa decisão ou 
proposta de decisão. A queixa não tem 
efeito suspensivo.

um pedido de revisão, no prazo máximo de 
dois meses ou em prazo eventualmente 
inferior imposto pelos Estados-Membros, a 
contar da publicação dessa decisão ou 
proposta de decisão. A queixa não tem 
efeito suspensivo.

Justificação

À semelhança do que se verifica no actual regime regulamentar, os Estados-Membros 
poderão optar por efectuar um controlo das próprias tarifas ou das metodologias.

Alteração 135

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 22-C – n.º 12 

Texto da Comissão Alteração

12. As decisões tomadas pelas entidades 
reguladoras devem ser fundamentadas.

12. As decisões tomadas pelas entidades 
reguladoras devem ser devidamente 
justificadas e disponibilizadas ao público 
a fim de permitir o respectivo controlo 
jurídico.

Alteração 136

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 22-C – n.º 13 

Texto da Comissão Alteração

13. Os Estados-Membros devem assegurar 
a existência de mecanismos adequados de 
âmbito nacional que confiram a uma parte 
afectada por uma decisão da entidade 
reguladora nacional direito de recurso a um 
organismo independente das partes 
envolvidas.

13. Os Estados-Membros devem assegurar 
a existência de mecanismos adequados de 
âmbito nacional que confiram a uma parte 
afectada por uma decisão da entidade 
reguladora nacional direito de recurso a um 
órgão jurisdicional nacional ou outra 
autoridade nacional independente das 
partes envolvidas e de qualquer governo.
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Alteração 137

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 14

Texto da Comissão Alteração

14. A Comissão pode adoptar orientações 
sobre a aplicação, por parte das entidades 
reguladoras, dos poderes referidos no 
presente artigo. Essas orientações, que 
têm por objectivo alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, 
complementando-a, devem ser adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 27.º-B.

Suprimido

Alteração 138

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-D – n.º 2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

2. Para garantir que as estruturas 
regulamentares reflectem adequadamente 
a integração do mercado regional da 
electricidade, as entidades reguladoras 
autoridades nacionais competentes, em 
estreita cooperação com a Agência e sob a 
sua direcção, velarão por que sejam 
tomadas as seguintes medidas 
regulamentares no que diz respeito aos 
seus mercados regionais:

2. As entidades reguladoras cooperarão 
pelo menos a nível regional para promover 
a criação de disposições operacionais 
tendentes a assegurar uma gestão óptima 
da rede, desenvolver intercâmbios 
conjuntos de electricidade e a atribuição de 
capacidade transfronteiriça e assegurar um 
nível mínimo de capacidade de interligação 

(i)  Cooperação pelo menos a nível 
regional para promover a criação de 
disposições operacionais tendentes a 
assegurar uma gestão óptima da rede, 
desenvolver intercâmbios conjuntos de 
electricidade e a atribuição de capacidade 
transfronteiriça e assegurar um nível 
adequado de capacidade de interligação na 
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na região, permitindo desse modo o 
surgimento de uma concorrência efectiva. 

região, nomeadamente através de uma 
nova interligação, e entre as regiões, 
permitindo desse modo o surgimento de 
uma concorrência efectiva e a melhoria da 
segurança do fornecimento; 
(ii) Harmonização, pelo menos ao nível 
regional relevante, de todos os códigos 
técnicos e do mercado para os operadores 
do sistema de transporte e outros 
intervenientes no mercado;
(iii) Harmonização das disposições que 
regem a gestão do congestionamento e a 
redistribuição equitativa das receitas e/ou 
dos custos da gestão do congestionamento 
entre todos os intervenientes no mercado;
(iv) Disposições que garantam que os 
proprietários e/ou gestores das bolsas de 
energia que exploram o mercado regional 
relevante sejam totalmente independentes 
dos proprietários e/ou gestores das 
instalações de produção.
2-A. As entidades reguladoras têm o 
direito de concluir acordos entre si a fim 
de promover a cooperação no domínio 
regulamentar, e as acções referidas no n.° 
2 serão realizadas, se for caso disso, em 
estreita consulta com outras autoridades 
nacionais e sem prejuízo das suas 
competências específicas.

Alteração 139

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-D – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode adoptar orientações 
sobre a ampliação das obrigações das 
entidades reguladoras em matéria de 
cooperação mútua e de cooperação com a 
Agência, bem como sobre as situações em 
que a Agência ganha competência para 

Suprimido
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decidir acerca do regime regulamentar 
para as infra-estruturas de ligação entre 
pelo menos dois Estados-Membros. Essas 
orientações, que têm por objectivo alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, complementando-a, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 27.º-B.

Justificação

Deve esclarecer-se que, se for solicitada ao abrigo do artigo 10, a derrogação ao n.º 1 do 
artigo 8 não significa a criação automática de um operador de rede independente diferente 
para cada empresa verticalmente integrada.

Alteração 140

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-E – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. A Comissão adoptará orientações 
circunstanciadas para o procedimento a 
seguir, com vista à aplicação do presente 
artigo. Estas orientações, que têm por 
objectivo alterar elementos não essenciais 
da presente directiva, complementando-a, 
serão adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo, referido no n.º 3 do artigo 27.º-
B.

Suprimido

Justificação

Com a proposta em apreço, pretende-se garantir que as orientações sejam adoptadas pelo 
Parlamento e pelo Conselho, no quadro do processo ordinário. A transposição de 
competências para a Comissão deverá continuar a cingir-se a adaptações eventualmente 
necessárias.
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Alteração 141

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-F – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A entidade reguladora pode decidir 
disponibilizar alguns destes elementos a 
intervenientes no mercado, sob condição 
de não serem divulgadas informações 
comercialmente sensíveis sobre 
intervenientes ou transacções em concreto. 
O disposto no presente número não se 
aplica às informações sobre instrumentos 
financeiros abrangidos pelo âmbito de 
aplicação da Directiva 2004/39/CE.

3. A entidade reguladora apresenta um 
relatório sobre os resultados das suas 
investigações ou do seu pedido a 
intervenientes no mercado, assegurando 
ao mesmo tempo que não sejam 
divulgadas informações comercialmente 
sensíveis sobre intervenientes ou 
transacções em concreto. 

Justificação

A fim de assegurar a transparência na tomada de decisões e, ao mesmo tempo, o respeito da 
confidencialidade comercial, é necessário modificar o n.º 3.

Alteração 142

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-F – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A fim de assegurar a aplicação 
uniforme do presente artigo, a Comissão 
pode adoptar orientações que definam os 
métodos e disposições para a manutenção 
de registos, assim como o formato e o teor 
dos dados a manter. Essas orientações, 
que têm por objectivo alterar elementos 
não essenciais da presente directiva, 
complementando-a, devem ser adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 27.º-B.

Suprimido
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Justificação

 A proposta apresentada de adopção de orientações pela Comissão, através do procedimento 
de regulamentação com controlo, restringe consideravelmente os direitos do Parlamento 
Europeu e deve ser recusada. 

Alteração 143

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12

Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-F – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. No que respeita a transacções em 
derivados de electricidade de empresas de 
fornecimento com clientes grossistas e 
operadores de redes de transporte, o 
disposto no presente artigo só será 
aplicável depois de a Comissão adoptar as 
orientações referidas no n.º 4.

Suprimido

Justificação

O artigo 22.º-F deve descrever apenas as condições relativas ao enquadramento da 
obrigação de conservação dos dados e não o teor exacto das informações em causa. Tal deve 
incluir-se nas orientações a este respeito.

Alteração 144

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13-A (novo)
Directiva 2003/54/CE 
Artigo 26 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

(13-A) No artigo 26.°, o n.° 2 passa a ter a 
seguinte redacção:
“2. Um Estado-Membro que, após a 
entrada em vigor da presente directiva, e 
por razões de ordem técnica, tenha 
sérios problemas em abrir o seu 
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mercado a determinados grupos 
restritos de clientes não domésticos 
referidos na alínea b) do n.° 1 do artigo 
21.°, pode solicitar a aplicação da 
derrogação desta disposição, que poderá 
ser-lhe concedida pela Comissão por um 
período não superior a 12 meses a contar 
da data referida no n.° 1 do artigo 30.°. 
Em todo o caso, essa derrogação deve 
caducar na data referida na alínea c) do 
n.° 1 do artigo 2.°.”

(Mesma redacção que a do n.° 2 do artigo 26.° da Directiva 2003/54/CE, sendo o prazo 
reduzido para 12 meses)

Justificação

O prazo de 12 meses deveria ser suficiente para que um Estado-Membro possa suplantar 
todas as dificuldades de ordem técnica.

Alteração 145

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13-B (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 26 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

 (13-B) No artigo 26.º é aditado o seguinte 
número:
“2-A) Os Estados-Membros podem isentar 
as zonas industriais das disposições dos 
capítulos III, IV, V, VI, e VII. Estas 
derrogações não afectam o princípio do 
acesso de terceiros. Além disso, as 
derrogações não podem interferir na 
tarefa das redes públicas de distribuição.”

(Aditamento de um novo n.° 2-A no artigo 26.°-A da Directiva 2003/54/CE)

Justificação

No caso das zonas industriais, devem ser possíveis regulamentações, visto que, neste caso, 
está prevista, a exploração prioritária dos consumidores industriais destas zonas.
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Alteração 146

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14-A (novo)
Directiva 2003/54/CE 
Anexo A – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

(14-A) No anexo A, a alínea a) passa a 
ter a seguinte redacção:
“a) Tenham direito a um contrato com o 
seu fornecedor de serviços de 
electricidade que especifique:
- a identidade e o endereço do 
fornecedor,
- os serviços fornecidos, os níveis de 
qualidade dos serviços fornecidos, bem 
como a data de ligação inicial,
- o tipo dos serviços de manutenção 
oferecidos,
- os meios através dos quais podem ser 
obtidas informações actualizadas sobre 
as tarifas e as taxas de manutenção 
aplicáveis,
- a duração do contrato, as condições de 
renovação e termo dos serviços e do 
contrato, a existência de um eventual 
direito de rescisão sem encargos,
- qualquer compensação e as disposições 
de reembolso aplicáveis se os níveis de 
qualidade dos serviços contratados não 
forem atingidos, nomeadamente uma 
facturação inexacta e em atraso, [...]
- o método a utilizar para dar início aos 
procedimentos de resolução de litígios de 
acordo com a alínea f) e,
- informações sobre os direitos dos 
consumidores, incluindo os 
supramencionados, comunicados de 
forma clara através dos sítios Web das 
empresas de facturação e de electricidade.
- elementos sobre a autoridade de recurso 
competente e o procedimento a adoptar 
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pelos consumidores em caso de litígio.
As condições devem ser equitativas e 
previamente conhecidas. Essas 
informações deverão, em qualquer caso, 
ser prestadas antes da celebração ou 
confirmação do contrato. Caso os 
contratos sejam celebrados através de 
intermediários, as referidas informações 
serão igualmente prestadas antes da 
celebração do contrato;

(Mesma redacção que a da alínea a) do anexo A da Directiva 2003/54/CE, à qual é aditado o 
último travessão)

Alteração 147

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14-B (novo)
Directiva 2003/54/CE 
Anexo A – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

(14-B) No anexo A, a alínea b) passa a ter 
a seguinte redacção:
“b) Sejam notificados de modo adequado 
de qualquer intenção de alterar as 
condições contratuais e sejam 
informados do seu direito de rescisão ao 
serem notificados. Os prestadores de 
serviços devem notificar directamente os 
seus assinantes de qualquer aumento dos 
encargos, em momento oportuno, não 
posterior a um período normal de 
facturação após a entrada em vigor do 
aumento, de uma forma transparente e 
compreensível. Os Estados-Membros 
devem garantir que os clientes sejam 
livres de rescindir os contratos se não 
aceitarem as novas condições que lhes 
forem notificadas pelos respectivos 
fornecedores de serviços de 
electricidade;”

(Mesma redacção que a da alínea b) do anexo A da Directiva 2003/54/CE, à qual é aditada a 
frase "de uma forma transparente e compreensível")
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Alteração 148

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14-C (novo)
Directiva 2003/54/CE 
Anexo A – alínea d) 

Texto da Comissão Alteração

(14-C) No anexo A, a alínea d) passa a ter 
a seguinte redacção:
“d) Disponham de uma ampla escolha 
quanto aos métodos de pagamento que 
não discriminem os clientes. Qualquer 
diferença nos termos e condições deverá 
reflectir os custos dos diferentes sistemas 
de pagamento para o fornecedor. As 
condições gerais devem ser equitativas e 
transparentes e ser redigidas em 
linguagem clara e compreensível. Os 
clientes devem ser protegidos contra 
métodos de venda abusivos ou 
enganadores, incluindo quaisquer 
entraves extracontratuais impostos pelo 
operador, nomeadamente uma 
documentação contratual excessiva;

(Mesma redacção que a da alínea d) do anexo A da Directiva 2003/54/CE, à qual são 
aditadas as frases "para não discriminar os clientes vulneráveis, que incluirão contadores 

pré-pagos e sistemas de cálculo de tarifas gratuitos, se for caso disso" e "incluindo quaisquer 
entraves extracontratuais impostos pelo operador")

Alteração 149

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14-E (novo)
Directiva 2003/54/CE 
Anexo A – alínea f) 

Texto da Comissão Alteração

(14-E) No anexo A, a alínea f) passa a ter 
a seguinte redacção:
“f) Disponham de procedimentos 
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transparentes, simples e baratos para o 
tratamento das suas queixas. Em 
particular, todos os consumidores têm 
direito à prestação de serviços e ao 
tratamento de queixas por parte do 
prestador de serviços de electricidade. 
Tais procedimentos devem permitir que 
os litígios sejam resolvidos de modo 
justo e rápido no prazo de três meses, 
prevendo, quando justificado, um 
sistema de reembolso e/ou compensação. 
Os procedimentos devem seguir, sempre 
que possível, os princípios fixados na 
Recomendação 98/257/CE da 
Comissão;”

(Mesma redacção que a da alínea f) do anexo A da Directiva 2003/54/CE, à qual é aditada a 
frase “no prazo de três meses”)

Alteração 150

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 15
Directiva 2003/54/CE 
Anexo A – alínea h) 

Texto da Comissão Alteração

“h) Tenham à disposição os seus próprios 
dados de consumo e possam, gratuitamente 
e mediante acordo explícito, conceder a 
qualquer empresa com licença de 
fornecimento acesso aos seus dados de 
consumo. A parte responsável pela gestão 
dos dados é obrigada a facultá-los à 
empresa. Os Estados-Membros definirão 
um formato para os dados e um 
procedimento para o acesso dos 
fornecedores e dos consumidores a esses 
dados. Não poderão ser debitados aos 
consumidores custos adicionais por este 
serviço.

“h) Possam mudar facilmente para um 
novo fornecedor e tenham à disposição os 
seus próprios dados de consumo e possam, 
gratuitamente e mediante acordo explícito, 
conceder a qualquer empresa de 
fornecimento autorizada acesso aos seus 
dados de consumo. A parte responsável 
pela gestão dos dados é obrigada a facultá-
los à empresa. Os Estados-Membros 
definirão um formato para os dados e um 
procedimento para o acesso dos 
fornecedores e dos consumidores a esses 
dados. Não poderão ser debitados aos 
consumidores custos adicionais por este 
serviço.
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Alteração 151

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 15
Directiva 2003/54/CE 
Anexo A – alínea i) 

Texto da Comissão Alteração

i) Sejam devidamente informados todos os 
meses sobre o consumo e o custo efectivos 
da electricidade. Não poderão ser debitados 
aos consumidores custos adicionais por 
este serviço.

i) Sejam devidamente informados pelo 
menos trimestralmente sobre o consumo e 
o custo efectivos da electricidade. Não 
poderão ser debitados aos consumidores 
custos adicionais por este serviço. Os 
Estados-Membros devem garantir que a 
instalação de contadores inteligentes 
esteja concluída com uma 
descontinuidade mínima para os 
consumidores no prazo de 10 anos a 
contar da data de entrada em vigor da 
presente directiva, a qual será da 
responsabilidade das empresas de 
distribuição ou fornecimento de 
electricidade. As entidades reguladoras 
nacionais serão responsáveis pelo 
controlo deste procedimento e pela 
fixação de normas comuns para o efeito. 
Os Estados-Membros garantirão que as 
normas que estabelecem os requisitos 
mínimos em matéria de concepção técnica 
e funcionamento dos contadores 
abranjam as questões relativas à 
interoperabilidade de forma a 
proporcionar aos consumidores o máximo 
benefício pelo menor custo. 

Alteração 152

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 15
Directiva 2003/54/CE
Anexo A – alínea j)
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Texto da Comissão Alteração

j) Possam mudar de fornecedor em 
qualquer altura do ano, devendo a conta 
com o fornecedor precedente ser 
estabelecida no prazo de um mês a contar 
do último fornecimento.

Suprimido

Alteração 153

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 15
Directiva 2003/54/CE 
Anexo A – alínea j-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

“j-A)  Recebam um apuramento de contas 
na sequência de uma mudança de 
fornecedor de electricidade o mais tardar 
um mês após a notificação do fornecedor 
pertinente.” 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

1. Sem um mercado operacional da electricidade e do gás, a União Europeia terá cada vez 
maior dificuldade em garantir a segurança do aprovisionamento, a sustentabilidade de um 
mercado da energia pobre em carbono e a competitividade global. 

2. Antes de examinar o modelo adequado ao mercado precisamos de nos perguntar sobre a 
razão por que insistimos numa mudança. Precisamos desta mudança para que os 
consumidores tenham acesso aos produtos a preços justos, para assegurar a igualdade das 
condições de concorrência para produtores e consumidores, para assegurar melhores 
condições de investimento que garantam a segurança do aprovisionamento e um melhor 
acesso às energias renováveis. Igualmente, precisamos de reduzir o poder concentrado nas 
grandes empresas de energia, para que as PME tenham um melhor acesso à rede. Para 
isso, é necessária uma abordagem dupla: por um lado, melhor regulamentação e 
governação dos mercados da electricidade e do gás em termos de funcionamento dos 
monopólios de rede e de concepção do mercado, por outro, uma aplicação decidida do 
direito da concorrência para reduzir concentrações no mercado. 

I - Protecção do consumidor e impacto social 

3. Qualquer dos modelos é susceptível de aumentar os preços da energia. O impacto do 
regime comunitário de comércio de licenças de emissão, a obrigação de atingir uma 
percentagem de 20% de energias renováveis e a dificuldade cada vez maior em assegurar 
o aprovisionamento de petróleo, com preços a rondar os 100 dólares por barril, tornam 
provável um aumento dos preços.

4. Embora a pobreza energética e a protecção dos clientes vulneráveis sejam uma área da 
competência nacional, ela está claramente ligada à política europeia. A UE deve proceder 
a uma definição clara de pobreza energética e insistir em que os planos de pobreza 
energética dos Estados-Membros sejam apresentados e controlados pela Comissão. 
Contudo, as ferramentas utilizadas para proteger os clientes vulneráveis devem existir 
paralelamente aos pré-requisitos de mercados abertos e concorrenciais, sustentando-os. 
Importa garantir que os consumidores, especialmente os reformados que não consigam 
pagar as suas contas não sejam privados do acesso à rede e que não haja discriminação 
dos consumidores pobres em termos da tarifação dos modelos. A melhor maneira de 
combater a escassez de combustível é através da promoção de medidas de eficiência e de 
economia energéticas. Para isso, há que explorar meios de reforçar a ligação entre os 
requisitos da presente directiva e a eficiência energética. 

5. É necessária uma maior transparência em termos de direitos dos consumidores. O anexo à 
directiva deve ser aplicado, controlado e fiscalizado por autoridades reguladoras 
nacionais (ARN) e vigiado pela nova autoridade reguladora europeia. A qualidade do 
serviço deveria ser o traço central das responsabilidades das empresas de electricidade. 
Deveriam ser aplicadas sanções claras em caso de não aplicação, incluindo a retirada da 
licença ou da autorização equivalente a nível nacional. A carta europeia dos direitos dos 
consumidores de energia devia ser reforçada através das directivas relativas à 
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electricidade e ao gás e, dessa forma, obter peso legal. Deveria ser instaurada em cada 
Estado-Membro uma entidade regulamentar dos consumidores de energia. 

II - Que modelo de energia? 

6. A separação total da propriedade é o único modelo capaz de oferecer garantias às 
empresas concorrentes que queiram entrar no mercado e de assegurar que não surjam 
conflitos de interesses. 

7. Haverá sempre uma margem de discriminação possível se uma empresa estiver envolvida 
em práticas concorrenciais e monopolísticas. É pois necessário um acréscimo de 
transparência, de coordenação dos operadores de rede, de harmonização das regras de 
mercado e de convergência das disposições regulamentares nacionais, incluindo da 
política de concorrência. 

8. A proposta da Comissão não requer a privatização forçada das redes públicas de 
transporte de energia no seguimento da separação da propriedade. 

9. O modelo do operador independente do sistema, em que uma empresa pode possuir, mas 
não operar uma rede de electricidade, implica burocracia e um controlo regulamentar 
oneroso, não sendo por isso uma alternativa viável à separação total da propriedade. 

a) Investimento

10. A experiência dos Estados-Membros indica que a separação total da propriedade se traduz 
em maiores investimentos e num melhor desempenho da rede.

11. Os planos de investimento de dez anos exigidos ao abrigo do regulamento deverão 
assegurar a existência de estratégias de longo prazo que ponham em primeiro lugar as 
necessidades dos consumidores e não as dos titulares de acções. Esta estratégia de 
investimento deverá assegurar que a qualidade e a quantidade da mão-de-obra sejam 
suficientes para prestar as obrigações de serviço; ela deve ser aprovada e controlada por 
ARN e fiscalizada pela nova entidade reguladora europeia. Os planos de investimento 
deverão ter em conta a necessidade de, posteriormente, almejar uma rede europeia. 

b) Energias renováveis e produção descentralizada 

12. O modelo de separação da propriedade assegurará um melhor acesso às redes por parte da 
energia renovável, mas devíamos ir mais longe e assegurar que a energia renovável e a 
microprodução tenham um acesso prioritário às redes, a menos que questões de equilíbrio 
técnico o tornem impossível. 

13. Devemos assegurar que o poder seja devolvido às pessoas, apoiando a produção local, a 
microprodução e as centrais locais de produção combinada de calor e electricidade. Tal 
exigirá o investimento maciço em redes inteligentes. Actualmente, as empresas de 
electricidade verticalmente integradas não têm qualquer incentivo para realizar tais 
investimentos, dado que não irão construir nem controlar muita da produção local. 
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14. A modernização das redes de distribuição é essencial para o desenvolvimento da produção 
descentralizada e para melhorar a eficiência energética. A directiva deverá permitir o 
incentivo dos sistemas urbanos. 

III - Aplicação e autoridades reguladoras 

15. A Comissão deveria proceder implacavelmente contra os Estados-Membros que não 
tenham aplicado as directivas actuais. O controlo e a aplicação de sanções claras são 
indispensáveis para assegurar que o próximo modelo seja bem sucedido; isto é 
particularmente verdadeiro no caso das redes de energia, que são monopólios naturais. 

16. As autoridades reguladoras nacionais devem ser verdadeiramente independentes do 
governo e da indústria. Deveriam ser instituídas normas mínimas de harmonização dos 
seus poderes através do estabelecimento de regras comuns em matéria de transparência e 
de responsabilidade. Também deviam ter competência para assegurar que as necessidades 
dos consumidores europeus sejam tidas em conta na tomada de decisões, em especial em 
matéria de investimentos transfronteiriços.

17. As ARN devem ter a possibilidade de adoptar medidas para estimular a concorrência e ser 
encarregadas de designar as empresas que gozam de um domínio significativo do 
mercado. As ARN devem ser dotadas das ferramentas necessárias para atingir um 
resultado mais concorrencial, através da estreita cooperação com as autoridades nacionais 
e europeias responsáveis pelos cartéis e, ainda, ser autorizadas a firmar acordos com 
outras autoridades reguladoras nacionais e europeias (por exemplo, sobre a partilha de 
dados). 

18. A legislação da UE deveria definir claramente os objectivos políticos e o âmbito preciso 
dos deveres e atribuições das ARN, incluindo o poder de fixar ou aprovar as tarifas de 
acesso à rede e a metodologia utilizada para fixar as tarifas. As ARN devem poder obter 
as informações relevantes das empresas de gás e de electricidade e impor sanções 
eficazes, e ter direitos apropriados de inquérito e suficientes atribuições de resolução de 
litígios.

19. As autoridades reguladoras nacionais devem ser incentivadas a fazer uso do direito de 
impor preços máximos em mercados não concorrenciais durante um determinado período 
de tempo, sempre que os Estados-Membros se atrasem na execução das legislações 
comunitárias, de forma a salvaguardar a protecção dos consumidores contra abusos de 
mercado. Os serviços da Comissão deveriam instaurar processos sempre que as tarifas 
reguladas sejam inferiores à taxa de mercado, dado que isso cria obstáculos e distorções 
da concorrência, nomeadamente entre grandes utilizadores de energia na UE. 

20. A Comissão sugere algumas disposições que lhe atribuiriam poderes para adoptar 
directrizes vinculativas através da comitologia. No entanto, as competências legislativas 
devem ser abordadas através da co-decisão, sempre que conveniente, e não através de 
comitologia, para não comprometer os poderes do Parlamento Europeu. 
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IV - A Agência Europeia de Regulamentação da Energia (Agência) 

21. Devem ser definidas competências claras para as autoridades reguladoras nacionais e 
europeias para evitar uma duplicação de funções. A autoridade reguladora deve controlar 
as condições enumeradas na directiva para as autoridades reguladoras nacionais. O 
incumprimento das regras estabelecidas na directiva deveria acarretar sanções claras. As 
atribuições e a independência da agência europeia de regulamentação, tal como proposta, 
deveriam ser asseguradas pela prestação de contas ao Parlamento Europeu. 

22. Em relação às questões transfronteiriças é necessário reconhecer a lacuna em matéria de 
regulação e a necessidade de melhores interligações em partes do mercado europeu. Desta 
forma, é positiva a proposta de dar à Agência o poder de decidir sobre isenções para 
interligações e isenções no caso de as infra-estruturas estarem localizadas no território de 
mais do que um Estado-Membro. Se as ARN competentes não puderem chegar a acordo 
quanto a um regime regulador apropriado, a Agência Europeia pode adjudicar as 
interligações essenciais, em consulta com as autoridades competentes. Os custos 
deveriam repercutir-se no consumidor, ao abrigo de um quadro regulamentado e 
transparente. A Agência deveria desempenhar um papel mais activo na regulamentação 
de questões transfronteiriças. 

V - Mercados regionais da electricidade 

23. Em última análise, o nosso objectivo deve ser o de almejar uma rede europeia única da 
electricidade através de etapas apropriadas, claras e progressivas. Há que tornar claro que 
tal deve acontecer juntamente com uma separação total da propriedade e não ser 
considerado como um modelo alternativo. 

24. Os operadores de redes de transporte (ORT) deverão ser dotados de um roteiro e de um 
calendário claros para assegurar a obtenção de progressos nesta matéria. Há que encontrar 
um equilíbrio entre os poderes dos ORT e das autoridades reguladoras. Em geral, as 
autoridades reguladoras são quem está em melhores condições para definir códigos para 
actividades comerciais – por exemplo, regras de equilíbrio, regras de congestionamento, 
devendo os códigos técnicos ser da responsabilidade dos ORT. O desenvolvimento de um 
código de rede europeia asseguraria que os mercados regionais se desenvolvam 
uniformemente.

25. É fundamental definir regiões e estimular a cooperação regional para assegurar uma 
integração sem problemas do mercado ao nível mais vasto da Europa. É essencial 
assegurar a conexão das "ilhas de energia", como os Estados bálticos, que não foram 
ligadas à rede UCTE (União para a Coordenação do Transporte de Electricidade). São 
necessários incentivos para fazer face aos obstáculos que atrasam a criação de uma nova 
infra-estrutura de importação e exportação de energia. A Agência deveria, pois, funcionar 
também em termos de dimensão regional. 

VI - Propriedade dos países terceiros 

26. A energia é indubitavelmente uma área em que os interesses nacionais e os interesses 
europeus devem ser considerados primordiais, em particular no contexto da segurança do 
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aprovisionamento. É ainda necessário esclarecer o possível impacto desta cláusula em 
relação aos actuais investimentos de países terceiros em sistemas de transporte de energia 
da UE, e à restrição a uma associação de investimento para a aquisição de infra-estruturas 
privadas na sequência dos requisitos de separação da propriedade. A relatora salienta que 
a sua solução preferida para a propriedade das infra-estruturas seria a de um organismo de 
direito privado com comparticipação maioritária do sector público.
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PARECER DA COMISSÃO DOS ASSUNTOS ECONÓMICOS E MONETÁRIOS

dirigido à Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Directiva 
2003/54/CE que estabelece regras comuns para o mercado interno da electricidade
(COM(2007)0528 – C6-0316/2007 – 2007/0195(COD))

Relator de parecer: Ján Hudacký

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Situação actual

Em 1996, por ocasião do primeiro "pacote da energia", o legislador europeu decidiu proceder 
à liberalização progressiva do sistema energético europeu, que tinha então um carácter 
monopolístico. No âmbito da adopção do "segundo pacote da energia" em 2003, o Parlamento 
e o Conselho decidiram alargar a abertura do mercado a todos os consumidores a partir do 
segundo semestre de 2007, adoptando para o efeito disposições pormenorizadas em matéria 
de regulação. Contudo, os mercados europeus do gás e da electricidade ainda apresentam 
deficiências em termos de acesso equitativo às redes de transporte, interligação entre os 
mercados energéticos nacionais (interligações transfronteiriças) e segurança do 
aprovisionamento.        

Consequentemente, a proposta da Comissão em apreço, o "terceiro pacote da energia", 
preconiza diversas medidas para pôr termo a essas deficiências e realizar progressos no 
sentido da criação de um mercado interno verdadeiramente integrado.

Disposições em matéria de separação 

É escusado dizer que as regras de separação jurídica, funcional e no plano da gestão 
consagradas no “segundo pacote da energia” revestem uma importância fundamental e devem 
ser cumpridas na íntegra por todos os Estados-Membros. Contudo, o debate sobre a futura 
arquitectura do mercado interno parece centrar-se por vezes, demasiado exclusivamente, nos 
possíveis méritos das regras de separação. É duvidoso que a separação da propriedade tal 
como é praticada em certos Estados-Membros, por força do direito nacional da concorrência 
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do qual faz parte integrante, possa servir de modelo para a União Europeia no seu conjunto. 
Com efeito, o estudo de impacto realizado pela Comissão não apresenta elementos que 
permitam concluir que a separação da propriedade constitui de facto a medida mais adequada 
para melhorar a concorrência e criar um mercado interno funcional. Além disso, pode colocar 
problemas em alguns Estados-Membros no tocante à protecção dos direitos de propriedade 
inscritos nas respectivas constituições. Por esta razão, sugerimos que cada Estado-Membro 
tenha a possibilidade de escolher o modelo regulador mais adaptado à sua economia. 
Paralelamente à separação da propriedade e aos operadores de rede independentes, os dois 
modelos contidos na proposta inicial da Comissão, é proposta uma terceira opção geral, 
elaborada por diversos Estados-Membros.

Pretende-se com esta medida realizar um mercado interno em que coexistam diversos 
modelos. Todos eles devem estar sujeitos a uma regulamentação estrita a nível da União 
Europeia pela Agência de Cooperação dos Reguladores da Energia (ACER), em estreita 
colaboração com as entidades reguladoras nacionais e as autoridades da concorrência 
nacionais e comunitárias. Esta abordagem poderia garantir um acesso transparente e 
equitativo à rede e criar um mercado da energia liberalizado na União Europeia.

Acesso transparente às redes de transporte e oportunidades de investimento 

Os operadores das redes de transporte (ORT) devem aplicar processos transparentes e  não 
discriminatórios de ligação às redes, aprovados pelas agências nacionais de regulação. Os 
ORT devem fornecer todas as informações necessárias às empresas interessadas em ligar 
novas centrais eléctricas (centrais nucleares inclusive), transportar electricidade através das 
redes dos ORT ou investir nas interligações entre redes de transporte (melhorando assim a 
segurança do aprovisionamento). É conveniente incentivar a cooperação regional, a fim de 
assegurar uma coordenação mais eficaz dentro e fora das regiões pelas agências nacionais de 
regulação e a ACER. 

Uma abordagem regulamentar equilibrada: ENTSO, entidades reguladoras nacionais, 
ACER e Comissão

O justo equilíbrio regulamentar, em especial se os Estados-Membros optarem por modelos 
que não o da separação da propriedade, é um elemento primordial para a criação de um 
mercado interno da energia. A fim de proteger o interesse público, é indispensável que as 
entidades reguladoras nacionais e a ACER usufruam do maior grau de independência possível 
e estejam ao abrigo de qualquer ingerência política ou comercial. 

Além disso, é necessário garantir que o modelo regulador seja coerente e assente numa 
repartição claramente definida das competências e responsabilidades. A proposta da Comissão 
não dá uma resposta satisfatória a esta exigência. Com efeito, prevê confiar à ACER funções 
meramente consultivas, a qual tem uma capacidade reduzida no que respeita à possibilidade 
de adoptar decisões individuais que sejam juridicamente vinculativas para terceiros. Em 
contrapartida, concede amplos poderes à Rede Europeia dos Operadores das Redes de 
Transporte de Electricidade (ENTSO), o que significa que é atribuída aos ORT uma função 
próxima da auto-regulação, função essa que os interessados, segundo se depreende dos 
diversos documentos estratégicos por eles publicados, não estão dispostos a desempenhar. 
Esta abordagem conduz a um quadro regulamentar pouco claro e desequilibrado, que coloca a 
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ACER numa situação precária em relação à Comissão e à ENTSO. 

Por último, o Parlamento põe em causa a possibilidade de um elevado número de questões 
fundamentais em matéria de regulação ser tratado, como previsto pela Comissão, de acordo 
com o processo de comitologia. 

Abordagem regional 

Na sua proposta, a Comissão não parece ser muito favorável à ideia de mercados regionais. 
Ora, esses mercados poderiam constituir uma etapa intermédia para a criação de um mercado 
europeu da energia verdadeiramente integrado. A criação de operadores de redes regionais 
poderia favorecer os investimentos nas redes de transporte e, em particular, nas interligações 
transfronteiriças, contribuindo assim para melhorar a segurança do aprovisionamento. 
Competiria aos operadores de redes regionais apresentar planos de investimento regionais que 
seriam controlados pelas agências nacionais de regulação e pela ACER com vista a garantir 
uma coordenação eficaz. 

A fim de reforçar o papel dos mercados regionais, a ACER poderia instituir "comités 
regionais" (semelhantes aos criados pelo Grupo Europeu de Reguladores da Electricidade e do 
Gás (ERGEG), o precursor da Agência), que seriam responsáveis pela “supervisão reguladora 
regional”.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários insta a Comissão da Indústria, da 
Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A dissociação efectiva só poderá ser 
assegurada mediante a supressão do 
incentivo inerente que se apresenta às 
empresas verticalmente integradas para 
discriminarem os concorrentes no acesso às 
redes e no investimento. A separação da 
propriedade, que implica a nomeação do 
proprietário da rede como operador da rede 
e a sua independência em relação a 
quaisquer interesses de fornecimento e de 
produção, é claramente a forma mais 

(7) A dissociação efectiva só poderá ser 
assegurada mediante a supressão do 
incentivo inerente que se apresenta às 
empresas verticalmente integradas para 
discriminarem os concorrentes no acesso às 
redes e no investimento. A separação da 
propriedade, que implica a nomeação do 
proprietário da rede como operador da rede 
e a sua independência em relação a 
quaisquer interesses de fornecimento e de 
produção, é uma forma eficaz e estável de 
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eficaz e estável de resolver o inerente 
conflito de interesses e garantir a segurança 
do abastecimento. Por este motivo, o 
Parlamento Europeu, na sua resolução 
sobre as perspectivas do mercado interno 
do gás e da electricidade, adoptada em 10 
de Julho de 2007, considerou que a 
separação da propriedade a nível do 
transporte constitui o meio mais eficaz de 
promover o investimento nas infra-
estruturas de forma não discriminatória, 
um acesso equitativo à rede por parte dos 
novos operadores, bem como a 
transparência do mercado. Os 
Estados-Membros devem, pois, assegurar 
que a mesma pessoa não seja autorizada a 
exercer controlo, inclusive através de 
direitos de bloqueio de accionista 
minoritário em decisões de importância 
estratégica, como os investimentos, sobre 
uma empresa de produção ou de 
fornecimento, ao mesmo tempo que detém 
interesses ou exerce direitos sobre um 
operador de rede de transporte ou uma rede 
de transporte. Reciprocamente, o controlo 
sobre um operador de rede de transporte 
deve vedar a possibilidade de detenção de 
interesses ou de exercício de direitos sobre 
uma empresa de fornecimento.

resolver o inerente conflito de interesses e 
garantir a segurança do abastecimento. Por 
este motivo, o Parlamento Europeu, na sua 
resolução sobre as perspectivas do mercado 
interno do gás e da electricidade, adoptada 
em 10 de Julho de 2007, considerou que a 
separação da propriedade a nível do 
transporte constitui o meio mais eficaz de 
promover o investimento nas infra-
estruturas de forma não discriminatória, 
um acesso equitativo à rede por parte dos 
novos operadores, bem como a 
transparência do mercado. Os 
Estados-Membros devem, pois, assegurar 
que a mesma pessoa não seja autorizada a 
exercer controlo, inclusive através de 
direitos de bloqueio de accionista 
minoritário em decisões de importância 
estratégica, como os investimentos, sobre 
uma empresa de produção ou de 
fornecimento, ao mesmo tempo que detém 
interesses ou exerce direitos sobre um 
operador de rede de transporte ou uma rede 
de transporte. Reciprocamente, o controlo 
sobre um operador de rede de transporte 
deve vedar a possibilidade de detenção de 
interesses ou de exercício de direitos sobre 
uma empresa de fornecimento.

Justificação

Não é correcto pretender que a separação da propriedade seja a forma mais eficaz e mais 
rápida de garantir a segurança do abastecimento. A segurança do abastecimento está 
vinculada a condições muito mais diversas, como por exemplo um grau adequado de 
regulação. Mesmo após uma separação da propriedade, a rede continua a ser um monopólio 
natural, que tem de ser regulamentado. 

Alteração 2

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) No respeito das disposições 
relativas a uma dissociação real e eficaz 



RR\724393PT.doc 113/206 PE402.516v03-00

PT

da sua estrutura jurídica, as empresas 
verticalmente integradas podem manter 
propriedade de activos de rede, 
assegurando simultaneamente a 
separação efectiva de interesses, sob 
condição de o operador independente 
desempenhar todas as funções de um 
operador de rede e de serem instituídos 
mecanismos de regulamentação 
circunstanciada e de supervisão 
regulamentar exaustiva.

Justificação

Deve ser proporcionada aos Estados-Membros uma terceira opção viável, que não 
represente uma grave ingerência nas estruturas da propriedade dos Estados-Membros e que 
permita às empresas integradas verticalmente continuarem a operar a rede de forma 
conjunta, sob observância de condições e obrigações rigorosas.

Alteração 3

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Se a empresa proprietária de uma rede 
de transporte fizer parte de uma empresa 
verticalmente integrada, deve ser facultada 
aos Estados-Membros a escolha entre 
separar a propriedade ou, como 
derrogação, criar operadores de rede não 
dependentes de interesses de fornecimento 
e produção. A eficácia total da solução 
“operador independente” deve ser 
assegurada mediante regras adicionais 
específicas. A fim de salvaguardar na 
totalidade os interesses dos accionistas 
das empresas verticalmente integradas, os 
Estados-Membros devem poder escolher, 
para a separação da propriedade, quer a 
alienação directa quer o fraccionamento 
das acções da empresa integrada em 
acções da empresa de transporte e acções 
da empresa, que se mantém, de 
fornecimento e produção, desde que se 
cumpram os requisitos decorrentes da 

(11) Se a empresa proprietária de uma rede 
de transporte fizer parte de uma empresa 
verticalmente integrada, deve ser facultada 
aos Estados-Membros a escolha entre 
diferentes opções.
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separação da propriedade.

Justificação

A criação de um mercado interno da energia pressupõe a introdução de novas medidas.

Alteração 4

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Antes da adopção, pela Comissão, de 
orientações que definam melhor os 
requisitos de manutenção de registos, a 
Agência de Cooperação dos Reguladores 
da Energia e o Comité das Autoridades de 
Regulamentação dos Mercados Europeus 
de Valores Mobiliários (CARMEVM) 
devem cooperar para investigar e prestar 
consultoria à Comissão quanto ao teor das 
orientações. A Agência e o Comité devem 
igualmente cooperar para investigar e 
prestar consultoria sobre a questão de as 
transacções nos contratos de fornecimento 
de electricidade e os derivados de 
electricidade deverem ser sujeitos a 
requisitos de transparência pré e/ou 
pós-transacção e, em caso afirmativo, sobre 
o teor desses requisitos.

(20) Antes da adopção de orientações que 
definam melhor os requisitos de 
manutenção de registos, a Agência de 
Cooperação dos Reguladores da Energia e 
o Comité das Autoridades de 
Regulamentação dos Mercados Europeus 
de Valores Mobiliários (CARMEVM) 
devem cooperar para investigar o teor das 
orientações e assumir funções consultivas. 
A Agência e o Comité devem igualmente 
cooperar para investigar e prestar 
consultoria sobre a questão de as 
transacções nos contratos de fornecimento 
de electricidade e os derivados de 
electricidade deverem ser sujeitos a 
requisitos de transparência pré e/ou 
pós-transacção e, em caso afirmativo, sobre 
o teor desses requisitos.

Justificação

Com a proposta em apreço, pretende-se garantir que as orientações sejam adoptadas, pelo 
Parlamento e pelo Conselho, no quadro do processo ordinário. A transposição de 
competências para a Comissão deverá continuar a cingir-se a adaptações eventualmente 
necessárias. 
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Alteração 5

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) A cooperação regional deve ser 
ainda mais desenvolvida, a fim de 
conseguir uma rede europeia de 
electricidade verdadeiramente integrada 
que permita a ligação dos mercados 
nacionais da electricidade.

Justificação

A criação de uma verdadeira rede europeia de electricidade deveria ser o objectivo da 
presente directiva e, nesse sentido, a ligação entre as regiões constitui uma etapa essencial.

Alteração 6

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Deve, nomeadamente, ser conferido 
poder à Comissão para adoptar as 
orientações necessárias ao grau mínimo 
de harmonização que permita alcançar o 
objectivo da Directiva 2003/54/CE. Estas 
medidas, dado serem de alcance geral e 
terem por objectivo complementar a 
Directiva 2003/54/CE mediante o 
aditamento de novos elementos não 
essenciais, devem ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
artigo 5.º-A da Decisão 1999/468/CE. 

Suprimido

Justificação

Com a proposta em apreço, pretende-se garantir que as orientações sejam adoptadas, pelo 
Parlamento e pelo Conselho, no quadro do processo ordinário. A transposição de 
competências para a Comissão deverá continuar a cingir-se a adaptações eventualmente 
necessárias. 
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Alteração 7

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2
Directiva 2003/54/CE
Artigo 3 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

2. No artigo 3.º, é aditado o n.º 10, com a 
seguinte redacção:

Suprimido

 A Comissão adoptará orientações para a 
execução do presente artigo. Essas 
orientações, que têm por objectivo alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, complementando-a, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 27.º-
B.”

Justificação

As obrigações de serviço público já estão regulamentadas na directiva actualmente em vigor. 
Neste contexto não é pertinente que a Comissão adopte orientações.  
 

Alteração 8

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Directiva 2003/54/CE
Artigo 5-A

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros cooperarão entre si 
para efeitos da integração dos seus 
mercados nacionais, pelo menos a nível 
regional. Promoverão, nomeadamente, a 
cooperação dos operadores de rede a nível 
regional e fomentarão a coerência dos seus 
quadros jurídicos e regulamentares. A zona 
geográfica coberta por cada estrutura de 
cooperação regional corresponderá à 
definição das zonas geográficas pela 
Comissão, em conformidade com o n.º 3 
do artigo 2.º-H do Regulamento (CE) 

1. As autoridades e as entidades 
reguladoras dos Estados-Membros 
cooperarão entre si para efeitos da 
integração dos seus mercados nacionais, 
pelo menos a nível regional. Assegurarão, 
nomeadamente, a cooperação dos 
operadores de rede a nível regional e 
fomentarão a convergência e coerência dos 
seus quadros jurídicos e regulamentares.
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n.º 1228/2003 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 26 de Junho de 2003, 
relativo às condições de acesso à rede 
para o comércio transfronteiriço de 
electricidade.

Justificação

A directiva deve promover iniciativas regionais de integração do mercado como um passo 
intermediário indispensável para conseguir um mercado único europeu da energia. 

Iniciativas como a ligação dos mercados da electricidade da Bélgica, dos Países Baixos, do 
Luxemburgo, da França e da Alemanha favorecem a concorrência e a segurança do 
aprovisionamento através da optimização da utilização das infra-estruturas, duma maior 
transparência e da liquidez do mercado. Finalmente o objectivo é criar um mercado único 
europeu da energia.

Alteração 9

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Directiva 2003/54/CE
Artigo 5-A – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A pedido conjunto dos 
Estados-Membros, entre os quais 
surgiram graves dificuldades em matéria 
de cooperação a nível regional, a 
Comissão pode designar um coordenador 
regional de comum acordo com todos os 
Estados-Membros em causa. 

Justificação

Os coordenadores regionais podem desempenhar um papel importante para facilitar o 
diálogo entre os Estados-Membros, nomeadamente a respeito dos investimentos 
transfronteiriços.

Alteração 10

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3 
Directiva 2003/54/CE
Artigo 5-A – n.º 1-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-B. O coordenador regional deve 
promover a cooperação a nível regional 
entre as entidades reguladoras e 
quaisquer outras autoridades públicas 
competentes, operadores de redes, bolsas 
de energia, utilizadores da rede e 
participantes no mercado. Compete-lhe, 
nomeadamente:
a) promover novos investimentos eficazes 
em interligações. Para o efeito, assiste os 
operadores das redes de transporte 
aquando da elaboração dos respectivos 
planos de interligação regional e 
contribui para a coordenação das decisões 
de investimento e, se necessário, do 
processo de avaliação e atribuição das 
capacidades ("open season procedure");
b) promover a utilização eficaz e segura 
das redes. Para o efeito, contribui para a 
coordenação entre os operadores das 
redes de transporte, as entidades 
reguladoras nacionais e outras 
autoridades nacionais competentes 
aquando da elaboração de mecanismos 
conjuntos de atribuição e salvaguarda;
c) apresentar à Comissão e aos 
Estados-Membros em causa um relatório 
anual sobre os progressos realizados na 
região e sobre os obstáculos e as 
dificuldades que se opõem à realização de 
progressos.

Justificação

Isto constitui outra forma de alcançar o objectivo do mercado único. Os coordenadores 
regionais podem desempenhar um papel importante para facilitar o diálogo entre os 
Estados-Membros, nomeadamente a respeito dos investimentos transfronteiriços.
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Alteração 11

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 3-A (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) É aditado o artigo 7.º-A, com a 
seguinte redacção:

“Artigo 7.º-A
A fim de assegurar a independência dos 
operadores das redes de transporte, os 
Estados-Membros assegurarão que, a 
partir de …*, as empresas verticalmente 
integradas tenham de cumprir ou as 
disposições do n.º 1 do artigo 8.º, alíneas 
a) a d), relativo à separação da 
propriedade, e do artigo 10.° relativo aos 
operadores de rede independentes, ou as 
disposições do artigo 10.°-B relativo à 
separação efectiva e eficaz.”
________________
* um ano após a data de transposição.”

Alteração 12

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4 
Directiva 2003/54/CE
Artigo 8 – n.º 1 – alínea b) – subalínea (i)

Texto da Comissão Alteração

(i) a directa ou indirectamente exercer 
controlo sobre uma empresa que exerça 
qualquer das actividades de produção ou 
fornecimento nem a directa ou 
indirectamente exercer controlo, deter 
interesses ou exercer direitos sobre um 
operador de rede de transporte ou uma rede 
de transporte,

(i) a, directa ou indirectamente, exercer 
controlo sobre uma empresa que exerça 
qualquer das actividades de produção ou 
fornecimento nem a, directa ou 
indirectamente, exercer controlo ou exercer 
direitos sobre um operador de rede de 
transporte ou uma rede de transporte,
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Justificação

Subentende-se que não há necessidade de impedir as participações minoritárias desde que 
elas não interfiram com o controlo da actividade. A existência de participações minoritárias 
não compromete a independência do operador. 

Alteração 13

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2003/54/CE
Artigo 8 – n. º 1 – alínea b) – subalínea (ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) a directa ou indirectamente exercer 
controlo sobre um operador de rede de 
transporte ou uma rede de transporte nem a 
directa ou indirectamente exercer controlo, 
deter interesses ou exercer direitos sobre 
uma empresa que exerça qualquer das 
actividades de produção ou fornecimento;

(ii) a, directa ou indirectamente, exercer 
controlo sobre um operador de rede de 
transporte ou uma rede de transporte nem 
a, directa ou indirectamente, exercer 
controlo ou exercer direitos sobre uma 
empresa que exerça qualquer das 
actividades de produção ou fornecimento;

Justificação

Subentende-se que não há necessidade de impedir as participações minoritárias desde que 
elas não interfiram com o controlo da actividade. A existência de participações minoritárias 
não compromete a independência do operador.

Alteração 14

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2003/54/CE
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os interesses e direitos referidos na 
alínea b) do n.º 1 incluem, em particular:

2. Os direitos referidos na alínea b) do n.º 1 
incluem, em particular:

a) a posse de parte do capital ou dos 
activos da empresa, ou
b) o poder de exercer direitos de voto, ou b) o poder de exercer direitos de voto, ou
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c) o poder de designar membros dos órgãos 
de administração ou de fiscalização ou dos 
órgãos que representam legalmente a 
empresa, ou

c) o poder de designar membros dos órgãos 
de administração ou de fiscalização ou dos 
órgãos que representam legalmente a 
empresa.

d) o direito de obter dividendos ou outras 
quotas partes dos benefícios.

Justificação
A independência dos operadores não fica comprometida devido à posse duma parte do 
capital, dos activos da empresa ou do direito de obter dividendos ou outras quotas-partes dos 
benefícios. Pelo contrário, o poder de exercer direitos de voto ou de designar membros dos 
órgãos de administração ou de fiscalização ou dos órgãos que representam legalmente a 
empresa é decisivo para o controlo do operador.

Alteração 15

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2003/54/CE
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros podem permitir 
derrogações ao disposto nas alíneas b) e 
c) do n.º 1 até [data de transposição mais 
dois anos], sob condição de os operadores 
de redes de transporte não fazerem parte 
de empresas verticalmente integradas.

Suprimido

Justificação

Embora a separação da propriedade seja um objectivo desejável a longo prazo, a separação 
total pode causar atrasos consideráveis na adopção da nova directiva, na medida em que há 
que fazer face a obstáculos de natureza constitucional em muitos Estados-Membros. A 
alteração permitiria evitar estes problemas logrando uma separação eficaz de funções e 
mercado interno mercê da proibição do controlo do sistema da rede de transporte em relação 
a qualquer empresa que exerça actividades de produção ou fornecimento.
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Alteração 16

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2003/54/CE
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A obrigação estabelecida na alínea a) 
do n.º 1 será considerada cumprida no 
caso de diversas empresas proprietárias de 
redes de transporte que criam uma 
empresa comum que age em diversos 
Estados-Membros como operador dessas 
redes de transporte. Nenhuma outra 
empresa pode fazer parte da empresa 
comum, a menos que tenha sido aprovada 
nos termos do artigo 10.° como operador 
de rede independente.

5. No que respeita ao objectivo de lograr a 
cooperação regional, tal como previsto no 
artigo 5.º-A, os Estados-Membros 
promovem e apoiam qualquer 
colaboração ou cooperação entre 
operadores de redes de transporte e os 
reguladores destinada a harmonizar as 
norma de acesso e as regras de 
compensação (favorecendo a integração 
de áreas de compensação) no interior e 
entre diversos Estados-Membros vizinhos, 
em conformidade com o disposto no n.º 3 
do artigo 2.º-H do Regulamento (CE) n.º 
1228/2003. Essa cooperação pode revestir 
a forma de uma estrutura comum entre os 
operadores de redes de transporte visados 
tendo em vista cobrir diversos territórios 
vizinhos. Nesse caso, os Estados-Membros 
velam por que a estrutura comum dos 
operadores de redes de transporte em 
questão observe o disposto nos artigos 8.º 
e 10.º-A. 

Justificação

A necessidade de criar mercados cada vez mais vastos e de maior liquidez requer uma firme 
orientação. Embora a cooperação voluntária entre operadores de redes a nível regional 
possa, em alguns casos, produzir resultados, consideramos que é, de facto, necessário um 
enquadramento mais sólido aplicável ao funcionamento dos sistemas a nível regional. 

A possibilidade de criar numa última instância um operador de sistema regional/europeu 
deve ser consagrada na Directiva. Afigura-se também essencial assegurar uma cooperação 
inter-regional, a fim de permitir a emergência de um verdadeiro mercado pan-Europeu.
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Alteração 17

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2003/54/CE
Artigo 8 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Sempre que o accionista de uma 
empresa a que se refere a línea a) do n.º 1 
seja um Estado-Membro, as obrigações 
enunciadas nas alíneas b) e c) do n.º 1 
consideram-se satisfeitas, na condição de 
a empresa que exerça qualquer uma das 
funções de produção ou abastecimento e o 
operador da rede de transporte ou o 
sistema de transporte serem entidades 
juridicamente separadas e observarem o 
disposto nas alíneas b) e c) do n.º 1. 

Justificação

A separação das redes não implica a privatização das actividades. O sector público deveria 
dispor das mesmas oportunidades para assegurar a produção ou o abastecimento, bem como 
o transporte, desde que a separação das duas redes seja assegurada.  

Alteração 18

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2003/54/CE
Artigo 8-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os acordos celebrados com um ou vários 
países terceiros nos quais a Comunidade 
seja parte podem permitir derrogações ao 
disposto no n.º 1.

2. Os acordos celebrados com um ou vários 
países terceiros nos quais a Comunidade 
seja parte podem permitir derrogações ao 
disposto no n.º 1, em conformidade com as 
disposições do Tratado.

Justificação

Estes acordos devem ser submetidos às instâncias legislativas da União Europeia e 
aprovados pelas mesmas, em conformidade com as disposições do Tratado, uma vez que 
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dizem respeito às políticas económica e de segurança interna da Comunidade.  

Alteração 19

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2003/54/CE
Artigo 8-B – n. º 13

Texto da Comissão Alteração

13) A Comissão adoptará orientações 
circunstanciadas para o procedimento com 
vista à aplicação dos n.°s 6 a 9. Essas 
orientações, que têm por objectivo alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, complementando-a, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 27.º-B.”

13) A Comissão poderá alterar orientações 
circunstanciadas para o procedimento com 
vista à aplicação dos n.ºs 6 a 9. Essas 
orientações, que têm por objectivo alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, complementando-a, devem ser 
alteradas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 27.º-B.”

Justificação

Com a proposta em apreço, pretende-se garantir que as orientações sejam adoptadas, pelo 
Parlamento e pelo Conselho, no quadro do processo ordinário. A transposição de 
competências para a Comissão deverá continuar a cingir-se a adaptações eventualmente 
necessárias. 

Alteração 20

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6
Directiva 2003/54/CE
Artigo 9 – parágrafo 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) No n.º 1 do artigo 9.º, é aditada a 
seguinte alínea:
“f-A) assegurar que os benefícios para a 
região na qual opera sejam devidamente 
tidos em consideração. Sem prejuízo dos 
direitos dos accionistas relacionados com 
a rentabilidade do investimento e a 
necessidade de capitais próprios, as 



RR\724393PT.doc 125/206 PE402.516v03-00

PT

decisões operacionais e de investimento 
adoptadas por um operador da rede de 
transporte devem ser consentâneas com os 
planos de investimento a nível regional e 
comunitário, nos termos do disposto nos 
artigos 2.º-C e 2.º-D do Regulamento (CE) 
n.º 1228/2003, e facilitar o 
desenvolvimento e a integração do 
mercado e optimizar os ganhos em termos 
de bem-estar sócio económico, pelo menos 
a nível regional.”

Justificação

O n.º 1 do artigo 9.º, alínea f-A) (nova), destina-se a assegurar que os operadores de redes de 
transporte considerem, por princípio, como primeira prioridade as necessidades da região na 
qual operam. Devem, em particular, velar por que o bem-estar socio-económico seja 
melhorado nessa região e mesmo além dessa (inter-regiões). 

Alteração 21

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6-B (novo) 
Directiva 2003/54/CE
Artigo 9 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-B) Ao artigo 9º são aditados os 
seguintes números:

“1-A Os operadores das redes de 
transporte elaboram um plano decenal de 
desenvolvimento da rede, pelo menos, de 
dois em dois anos. Devem definir medidas 
eficazes para garantir a adequação da 
rede e a segurança do aprovisionamento. 
O plano de desenvolvimento da rede deve, 
em particular:
a) informar os participantes no mercado 
sobre as principais infra-estruturas de 
transporte que deverão ser construídas 
nos próximos dez anos; 
b) incluir todos os investimentos já 
acordados e indicar os novos 
investimentos que deverão ser objecto de 
uma decisão de execução nos próximos 
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três anos. 
A fim de elaborar este plano decenal de 
desenvolvimento da rede, cada operador 
da rede de transporte deve formular uma 
hipótese razoável sobre a evolução da 
produção, do consumo e das trocas com 
outros países, e ter em conta os planos de 
investimento já existentes a nível regional 
e europeu. Cada operador de rede de 
transporte deve apresentar as suas 
estimativas à entidade reguladora 
nacional num prazo razoável.
A entidade reguladora nacional deve 
consultar, de forma aberta e transparente, 
todos os utilizadores da rede relevantes 
com base num projecto de plano decenal 
de desenvolvimento da rede e pode 
publicar o resultado do processo de 
consulta, nomeadamente no que se refere 
às eventuais necessidades de investimento. 
A entidade reguladora nacional analisará 
se o plano decenal de desenvolvimento da 
rede cobre todos os investimentos 
identificados na consulta e poderá 
solicitar ao operador da rede de 
transporte que modifique o seu plano.
No caso de um operador de rede de 
transporte se recusar a aplicar um 
determinado investimento previsto no 
plano decenal de desenvolvimento da rede 
para ser executado num prazo de três 
anos, os Estados-Membros deverão 
garantir que a entidade reguladora 
nacional tenha competência para:
(a) exigir ao operador de rede de 
transporte que cumpra as suas obrigações 
em matéria de investimentos servindo-se 
das suas capacidades financeiras, ou
(b) convidar investidores independentes a 
apresentar propostas para os 
investimentos necessários numa rede de 
transporte, nomeadamente solicitando ao 
operador da rede de transporte que 
manifeste o seu acordo relativamente a: 
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- financiamento por terceiros; 
- constituição de um novo activo por 
terceiros;
- exploração de um novo activo por 
terceiros; e/ou 
- aumento de capital para financiar os 
investimentos necessários e permitir a 
participação de investidores 
independentes no capital.
Os regimes de financiamento pertinentes 
serão sujeitos à aprovação da entidade 
reguladora.
Sempre que um operador de rede de 
transporte ou um terceiro efectuar um 
investimento específico, a regulação das 
tarifas deverá autorizar receitas que 
cubram os custos desse investimento.
As autoridades nacionais competentes 
controlam e avaliam a aplicação do plano 
de investimento.
Os operadores das redes de transporte 
devem criar e publicar procedimentos 
transparentes e eficazes para a ligação 
não discriminatória de novas centrais 
eléctricas à rede. Tais procedimentos 
devem ser submetidos à aprovação das 
entidades reguladoras nacionais.
Os operadores das redes de transporte não 
têm o direito de recusar a ligação de uma 
nova central eléctrica alegando uma 
eventual limitação futura das capacidades 
da rede, nomeadamente devido ao 
congestionamento de partes distantes da 
rede de transporte. Os operadores das 
redes de transporte deverão fornecer as 
informações necessárias.
Os operadores das redes de transporte não 
têm o direito de recusar um novo ponto de 
ligação pelo simples facto de que este 
implicará custos adicionais decorrentes 
da necessidade de aumentar a capacidade 
dos elementos da rede que estão próximas 
do ponto de ligação.”
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Justificação

Apesar de a opção de separação efectiva e eficaz já conter disposições rigorosas para os 
operadores das redes de transporte que dela são objecto, uma grande parte destas 
disposições deve ser validada para os operadores separados e para os operadores de rede 
independentes. É necessário garantir sempre o acesso não discriminatório a novas centrais 
eléctricas e os necessários investimentos na rede, seja quem for o seu proprietário. 

Alteração 22

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/54/CE
Artigo 10-A – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3) A Comissão pode adoptar directrizes 
tendentes a assegurar o cumprimento 
integral e efectivo do disposto no n.º 2 do 
presente artigo por parte do proprietário 
da rede de transporte. Essas orientações, 
que têm por objectivo alterar elementos 
não essenciais da presente directiva, 
complementando-a, devem ser adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 27.º-B.

Suprimido

Justificação

Com a proposta em apreço, pretende-se garantir que as orientações sejam adoptadas, pelo 
Parlamento e pelo Conselho, no quadro do processo ordinário. A transposição de 
competências para a Comissão deverá continuar a cingir-se a adaptações eventualmente 
necessárias. 

Alteração 23
Bernhard Rapkay, Robert Goebbels

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/54/CE
Artigo 10-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º-B
Separação legal efectiva e eficaz das redes 
de transporte
Activos, equipamento, pessoal e 
identidade
1. Os operadores das redes de transporte 
devem dispor de todos os recursos 
humanos, materiais e financeiros da 
empresa verticalmente integrada 
necessários à actividade regular de 
transporte de electricidade, em particular: 
a) os activos necessários para a actividade 
regular de transporte de electricidade são  
propriedade do operador da rede de 
transporte;
b) o pessoal necessário para a actividade 
regular de transporte de electricidade é 
contratado pelo operador da rede de 
transporte;
c) os recursos adequados destinados a 
financiar futuros projectos de 
investimento devem ser disponibilizados 
em tempo útil.
As actividades consideradas necessárias 
de acordo com as alíneas a) a c) devem 
incluir, no mínimo: 
i) a representação do operador da rede de 
transporte, bem como os contactos com 
terceiros e as entidades reguladoras;
ii) a concessão e a gestão do acesso a 
terceiros, em particular a novos 
operadores de mercado da área das 
energias renováveis;
iii)  a cobrança das taxas de acesso, as 
receitas associadas ao congestionamento 
e aos pagamentos efectuados a título do 
mecanismo de compensação entre 
operadores de redes de transporte, em 
conformidade com o artigo 3.º do 
Regulamento (CE) n.º 1228/2003;



PE402.516v03-00 130/206 RR\724393PT.doc

PT

iv) a exploração, a manutenção e o 
desenvolvimento da rede de transporte;
v) o planeamento do investimento, de 
molde a assegurar a capacidade a longo 
prazo da rede para atender pedidos 
razoáveis de transporte de electricidade e 
garantir a segurança do 
aprovisionamento;
vi) serviços de aconselhamento e 
patrocínio jurídico,
vii) serviços de contabilidade e de 
tecnologias de informação;
2. Os operadores das redes de transporte 
não devem exercer actividades além do 
transporte que possam colidir com as suas 
missões, incluindo a detenção de acções 
ou participações numa empresa ou de 
uma quota da sociedade verticalmente 
integrada ou em quaisquer outras 
empresas de gás ou electricidade. 
Quaisquer excepções requerem a 
autorização prévia da entidade reguladora 
nacional e limitam-se à posse de acções e 
participações em outras empresas da rede.
3. O operador da rede de transporte deve 
ter a sua própria identidade social, 
totalmente diferente da identidade social 
da empresa verticalmente integrada, com 
imagens de marca, actividades de 
comunicação e instalações distintas.
4. Os operadores das redes de transporte 
não podem levar ao conhecimento da 
empresa verticalmente integrada 
informações sensíveis ou informações que 
representem uma vantagem competitiva, a 
menos que comuniquem estas 
informações a todos os participantes no 
mercado de forma equitativa e sem 
discriminações. Os operadores da rede de 
transporte determinarão o tipo de 
informações abrangidas pela presente 
disposição, conjuntamente com as 
entidades reguladoras nacionais. 
5. As contas dos operadores das redes de 
transporte devem ser verificadas por um 
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revisor de contas distinto daquele que 
verifica as contas da empresa 
verticalmente integrada e de todas as 
respectivas empresas afiliadas. 
Independência dos gestores, do director 
geral e dos membros do órgão de direcção 
do operador da rede de transporte. 
6. As decisões relativas à nomeação e à 
cessação antecipada do cargo de director 
geral ou dos membros do órgão de 
direcção do operador da rede de 
transporte, bem como o respectivo 
contrato e a sua rescisão, devem ser 
notificados à autoridade nacional 
competente. Estas decisões e acordos só 
produzem efeitos se, no prazo de três 
semanas após a notificação, a entidade 
reguladora não tiver exercido o direito de 
veto. O veto pode ser expresso em relação 
à nomeação e ao respectivo contrato se a 
independência profissional do director 
geral ou do membro do órgão de direcção 
designado suscitar sérias dúvidas ou se, 
em caso de cessação antecipada do cargo 
e de rescisão do contrato, a justificação de 
tal medida suscitar sérias dúvidas.
7. Os gestores do operador da rede de 
transporte têm o direito de interpor 
recurso perante a entidade reguladora ou 
qualquer outra autoridade nacional 
competente, ou perante um tribunal, 
contra a cessação antecipada do seu 
cargo. 
8. A entidade reguladora deve adoptar 
uma decisão relativamente ao recurso no 
prazo de seis meses. Este prazo só pode 
ser prorrogado se tal se justificar.
9. Após a cessação do cargo no operador 
da rede de transporte, o director-geral e os 
membros do órgão de direcção não podem 
exercer funções em qualquer ramo de 
produção ou de fornecimento da empresa 
verticalmente integrada durante um 
período mínimo de três anos.
10. O director-geral e os membros do 
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órgão de direcção não podem deter 
interesses numa sociedade da empresa 
verticalmente integrada, ou receber 
qualquer compensação dessa sociedade, 
que não seja o operador da rede de 
transporte. A sua remuneração não deve 
estar subordinada às actividades da 
empresa verticalmente integrada que não 
sejam as do operador da rede de 
transporte. 
11. O director-geral e os membros do 
órgão de direcção do operador da rede de 
transporte não assumem qualquer 
responsabilidade, directa ou indirecta, 
pela exploração diária de outro ramo da 
empresa verticalmente integrada.
12. Sem prejuízo das disposições do 
presente artigo, o operador da rede de 
transporte deve dispor de poder de decisão 
efectivo e independente da empresa de 
electricidade integrada no que respeita 
aos activos necessários para explorar, 
manter ou desenvolver a rede. Isto não 
impede que exista um mecanismo de 
coordenação adequado para assegurar 
que a empresa-mãe estabeleça limites 
globais aos níveis de endividamento da 
sua filial. A empresa-mãe não tem o 
direito de dar instruções relativamente à 
exploração diária, nem relativamente às 
decisões específicas sobre a construção ou 
o melhoramento das linhas de transporte 
que não excedam os termos do plano 
financeiro aprovado ou instrumento 
equivalente; 
Conselho de fiscalização / Conselho de 
administração
13. O presidente do Conselho de 
administração ou de supervisão do 
operador da rede de transporte não pode 
exercer funções em qualquer ramo de 
produção ou de fornecimento da empresa 
verticalmente integrada. 
14.Os conselhos de supervisão e os órgãos 
de direcção do operador da rede de 
transporte devem incluir membros 
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independentes, nomeados para um 
mandato de cinco anos, no mínimo. A sua 
nomeação é notificada à entidade 
reguladora ou a qualquer outra 
autoridade nacional competente e produz 
efeitos vinculativos nas condições 
descritas no n.º 6.
15. Para efeitos do disposto no n.º 14, um 
membro do conselho de fiscalização ou da 
administração de um operador da rede de 
transporte deve ser considerado 
independente se não tiver quaisquer 
relações comerciais ou outras com a 
empresa verticalmente integrada, com os 
accionistas que detêm o controlo ou com 
os órgãos de direcção de qualquer um 
deles que possam originar um conflito de 
interesses susceptível de prejudicar a sua 
capacidade de apreciação, em particular:
a) não foi empregado de qualquer ramo 
de produção ou de fornecimento da 
empresa verticalmente integrada nos 
cinco anos que precederam a sua 
nomeação para membro do conselho de 
fiscalização ou da administração;
b) não detém interesses na empresa 
verticalmente integrada nem recebe 
qualquer compensação da mesma ou de 
uma empresa afiliada com excepção do 
operador da rede de transporte;  
c) não tem quaisquer relações comerciais 
significativas com qualquer ramo de 
abastecimento de energia de uma filial da 
empresa verticalmente integrada durante 
o seu mandato como membro do conselho 
de fiscalização ou de administração;
d) não é membro do órgão de direcção de 
uma sociedade em que a empresa 
verticalmente integrada nomeia membros 
do  conselho de fiscalização ou da 
administração.
Responsável pela igualdade de tratamento 
(separação)
16. Os Estados-Membros asseguram a 
elaboração e a implementação, por parte 
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dos operadores das redes de transporte, de 
um programa de conformidade que 
enuncie as medidas adoptadas para 
garantir a exclusão de comportamentos 
discriminatórios. O programa deve definir 
as obrigações específicas dos empregados 
com vista à consecução deste objectivo. O 
programa está sujeito à aprovação da 
entidade reguladora ou de qualquer outra 
autoridade nacional competente. A 
observância do programa é controlada de 
forma independente pelo responsável pela 
conformidade. A entidade reguladora 
pode impor sanções se o programa de 
conformidade não for devidamente 
aplicado. 
17. O director-geral ou o órgão de 
direcção do operador da rede de 
transporte nomeia a pessoa ou organismo 
responsável pela conformidade 
encarregado de:
a) controlar a aplicação do programa;
b) redigir um relatório anual detalhado 
cujos critérios são definidos pela entidade 
reguladora em consonância com a 
Agência Europeia para a Cooperação das 
Entidades Reguladoras da Energia; 
definição das medidas de aplicação do 
programa e apresentação do relatório à 
entidade reguladora;
c) formular recomendações sobre o 
programa de conformidade e a sua 
aplicação.
18. A independência do responsável pela 
conformidade é garantida, 
nomeadamente, pelos termos do seu 
contrato.
19. O responsável pela conformidade pode 
ser ouvido regularmente pelo conselho de 
fiscalização ou pela direcção do operador 
da rede de transporte, da empresa 
verticalmente integrada e pelas entidades 
reguladoras.
20. O responsável pela conformidade 
assiste a todas as reuniões do conselho de 
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fiscalização ou da direcção do operador 
da rede de transporte em que são 
abordadas as seguintes questões:
a) condições de acesso e ligação à rede, 
incluindo a cobrança das taxas de acesso, 
das receitas associadas ao 
congestionamento e dos pagamentos 
efectuados a título do mecanismo de 
compensação entre operadores de redes 
de transporte em conformidade com o 
artigo 3.º do Regulamento (CE) n.º 
1228/2003;
b) acções empreendidas para a 
exploração, a manutenção e o 
desenvolvimento da rede de transporte  
incluindo os investimentos de interligação 
e de ligação;
c) regras de equilibração, incluindo 
regras para a energia de reserva;
d) compras de produtos energéticos para 
compensar as perdas de energia.
21. Nestas reuniões, o responsável pela 
conformidade deve evitar que as 
informações relativas às actividades dos 
produtores ou fornecedores que possam 
ser comercialmente sensíveis sejam 
comunicadas de forma discriminatória ao 
conselho de fiscalização ou à direcção.
22. O responsável pela conformidade tem 
acesso a todos os livros, registos e 
instalações do operador da rede de 
transporte, bem como a todas as 
informações necessárias para o correcto 
desempenho da sua missão
23. O responsável pela conformidade só 
pode ser nomeado ou destituído pelo 
director geral ou o órgão de direcção após 
aprovação prévia da entidade reguladora.
24. Após a sua destituição, o responsável 
pela igualdade de tratamento não deve 
manter quaisquer relações comerciais 
com a empresa verticalmente integrada 
por um período de pelo menos cinco anos. 
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25. Os operadores das redes de transporte 
elaboram um plano decenal de 
desenvolvimento da rede pelo menos de 
dois em dois anos. Devem definir medidas 
eficazes para garantir a adequação da 
rede e a segurança do aprovisionamento.
26. O plano decenal de desenvolvimento 
da rede deve, nomeadamente:
a) informar os participantes no mercado 
sobre as principais infra-estruturas de 
transporte que deverão ser construídas 
nos próximos dez anos; 
b) incluir todos os investimentos já 
acordados e indicar os novos 
investimentos que deverão ser objecto de 
uma decisão de execução nos próximos 
três anos.
27. A fim de elaborar este plano decenal 
de desenvolvimento da rede, cada 
operador da rede de transporte deve 
formular uma hipótese razoável sobre a 
evolução da produção, do consumo e das 
trocas com outros países, e ter em conta 
os planos de investimento já existentes a 
nível regional e europeu. O operador da 
rede de transporte deve apresentar o 
projecto ao órgão nacional competente em 
tempo útil.
28. O órgão nacional competente deve 
consultar, de forma aberta e transparente, 
todos os utilizadores da rede relevantes 
com base num projecto de plano decenal 
de desenvolvimento da rede e pode 
publicar o resultado do processo de 
consulta, nomeadamente no que se refere 
às eventuais necessidades de investimento.
29. O órgão nacional competente verifica 
se o plano decenal de desenvolvimento da 
rede cobre todas as necessidades de 
investimento identificadas na consulta. 
Esta entidade pode obrigar o operador da 
rede de transporte a alterar o seu plano.
30. Se o operador da rede de transporte se 
recusar a efectuar um dos investimentos 
enumerados no plano decenal de 
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desenvolvimento da rede que devem ser 
realizados nos próximos três anos, os 
Estados-Membros providenciarão para 
que a entidade reguladora ou qualquer 
outra autoridade nacional competente 
possa tomar uma das medidas seguintes:
a) exigir por todos os meios legais que o 
operador da rede de transporte cumpra as 
suas obrigações de investimento, 
utilizando para o efeito as suas 
capacidades financeiras;
b) convidar investidores independentes a 
apresentar uma proposta para a 
realização de um investimento necessário 
numa rede de transporte, obrigando 
eventualmente o operador da rede de 
transporte a:
- aceitar o financiamento por um terceiro;
- aceitar trabalhos de construção por 
terceiros e a aquisição de novos activos;
- explorar os novos activos em causa;
As modalidades financeiras deste 
dispositivo estão sujeitas à aprovação da 
entidade reguladora ou de qualquer outra 
autoridade nacional competente. Em 
ambos os casos, o regulamento tarifário 
permitirá a cobrança de receitas que 
cubram os custos destes investimentos. 
31. As autoridades reguladoras controlam 
e avaliam a aplicação do plano de 
investimento.
32. Os operadores das redes de transporte 
devem criar e publicar procedimentos 
transparentes e eficazes para a ligação 
não discriminatória de novas centrais 
eléctricas à rede. Estes procedimentos 
estão sujeitos à aprovação das entidades 
reguladoras nacionais ou de qualquer 
outra autoridade nacional competente.
33. Os operadores das redes de transporte 
não têm o direito de recusar a ligação de 
uma nova central eléctrica alegando uma 
eventual limitação futura das capacidades 
da rede, nomeadamente devido ao 
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congestionamento de partes distantes da 
rede de transporte. O operador da rede de 
transporte deve fornecer as informações 
necessárias.
34. Os operadores das redes de transporte 
não têm o direito de recusar um novo 
ponto de ligação pelo simples facto de este 
implicar custos adicionais decorrentes da 
necessidade de aumentar a capacidade 
dos elementos da rede que estão próximas 
do ponto de ligação.
Cooperação regional
35. Quando os Estados-Membros optam 
pela cooperação regional, devem impor 
aos operadores da rede de transporte 
determinadas obrigações a cumprir 
segundo um calendário claramente 
definido. Além disso, estas obrigações 
devem levar à criação gradual de centros 
regionais de distribuição comuns 
(common regional dispatching centre), 
que, o mais tardar …**, são responsáveis 
pelas questões de segurança. 
36. No caso de cooperação entre diversos 
Estados-Membros a nível regional, estes 
definem, em consonância com a 
Comissão, um coordenador regional.
37. O coordenador regional deve 
promover a cooperação a nível regional 
entre as entidades reguladoras e 
quaisquer outras autoridades públicas 
competentes, operadores de redes, bolsas 
de energia (Power Exchanges), 
utilizadores da rede e participantes no 
mercado. Em especial:
a) promover investimentos novos e 
eficazes em novas estruturas de ligação. 
Para o efeito, assiste os operadores das 
redes de transporte aquando da 
elaboração do respectivo plano de 
interligação regional e contribui para a 
coordenação das decisões de investimento 
e, se necessário, do processo de avaliação 
e atribuição das capacidades ("open 
season procedure"); 
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b) encorajar a utilização eficaz e segura 
da rede. Para o efeito, facilita a 
coordenação entre os operadores da rede 
de transporte, as autoridades reguladoras 
nacionais e as outras autoridades 
nacionais competentes em relação à 
criação de mecanismos comuns de 
atribuição e mecanismos comuns de 
salvaguarda;
c) apresentar todos os anos à Comissão e 
aos Estados-Membros em causa um 
relatório sobre os progressos realizados 
na região e sobre os obstáculos e as 
dificuldades que se opõem à realização de 
progressos.
Sanções  
38. Afim de cumprir as obrigações que 
lhes são impostas pelo presente artigo, a 
entidade reguladora nacional dispõe dos 
seguintes direitos: 
a) o direito de exigir toda e qualquer 
informação ao operador da rede de 
transporte e de contactar directamente 
qualquer membro do pessoal do operador 
da rede de transporte; em caso de dúvida, 
este direito é também aplicável à empresa 
verticalmente integrada e respectivas 
filiais;
b) o direito de realizar todos os inquéritos 
necessários ao operador da rede de 
transporte e, em caso de dúvida, à 
empresa verticalmente integrada e 
respectivas filiais; aplicam-se as 
disposições do artigo 20º do Regulamento 
do Conselho (CE) 1/2003, de 16 de 
Dezembro de 2002, sobre a execução das 
regras de concorrência estabelecidas nos 
artigos 81º e 82º do Tratado***.
39. Afim de satisfazer as obrigações 
consagradas no presente artigo, a 
entidade reguladora nacional tem o 
direito de adoptar sanções eficazes, 
adequadas e dissuasoras em relação ao 
operador da rede de transporte e/ou à 
empresa verticalmente integrada, desde 
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que estas não cumpram as suas 
obrigações nos termos do presente artigo 
ou das decisões das entidades nacionais. 
Este direito inclui:
a) o direito de impor sanções pecuniárias 
eficazes, adequadas e dissuasoras, cujo 
montante é calculado em função do 
volume de negócios do operador da rede 
de transporte;
b) o direito de adoptar decisões tendo em 
vista sancionar um comportamento 
discriminatório;
__________

** Seis anos após a entrada em vigor da 
presente Directiva do Parlamento Europeu e 
do Conselho que altera a Directiva 
2003/54/CE que estabelece regras comuns 
para o mercado interno da electricidade.

*** JO L 1, 4.1.2003, p. 1. Regulamento com 
a última redacção que lhe foi dada pelo 
Regulamento (CE) n.º 1419/2006 (JO L 269, 
28.9.2006, p. 1).

Justificação

Deve ser proporcionada aos Estados-Membros uma terceira opção viável, que não 
represente uma grave ingerência nas estruturas da propriedade dos Estados-Membros e que 
permita às empresas integradas verticalmente continuarem a operar a rede de forma 
conjunta, sob observância de condições e obrigações rigorosas.

Alteração 24

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9-A (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 14 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

(9-A) O nº 4 do artigo 14º passa a ter a 
seguinte redacção:
“4. Os Estados-Membros podem exigir 
que, ao despacharem instalações de 
produção, os operadores das redes dêem 



RR\724393PT.doc 141/206 PE402.516v03-00

PT

prioridade às instalações que utilizem 
fontes de energia renováveis ou resíduos 
ou um processo de produção combinada 
de calor e electricidade.”

Justificação

A fim de alcançar o objectivo de acordo com o qual 20% da energia da UE deve proceder de 
fontes de energia renováveis até 2020, deve ser garantido o acesso às redes por parte das 
energias renováveis.

Alteração 25

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2003/54/CE
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se o operador da rede de distribuição 
fizer parte de uma empresa verticalmente 
integrada, os Estados-Membros 
assegurarão que as suas actividades sejam 
fiscalizadas, para que ele não possa tirar 
proveito da sua integração vertical para 
falsear a concorrência. Em particular, os 
operadores de redes de distribuição 
verticalmente integrados não devem, nas 
suas comunicações e imagens de marca, 
criar confusão no que respeita à identidade 
distinta do ramo de abastecimento da 
empresa verticalmente integrada. 

3. Se o operador da rede de distribuição 
fizer parte de uma empresa verticalmente 
integrada, os Estados-Membros 
assegurarão que as suas actividades sejam 
fiscalizadas, para que ele não possa tirar 
proveito da sua integração vertical para 
falsear a concorrência. Em particular, os 
operadores de redes de distribuição 
verticalmente integrados não devem, nas 
suas comunicações, criar confusão no que 
respeita à identidade distinta do ramo de 
abastecimento da empresa verticalmente 
integrada.

Justificação

Simplificação.

Alteração 26

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2003/54/CE
Artigo 15 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode adoptar orientações 
para assegurar o cumprimento cabal e 
efectivo do n.º 2 por parte do operador da 
rede de distribuição, no que respeita à 
independência total deste, à ausência de 
comportamento discriminatório e à 
proibição de as actividades de 
fornecimento da empresa verticalmente 
integrada tirarem vantagens indevidas da 
sua integração vertical. Essas orientações, 
que têm por objectivo alterar elementos 
não essenciais da presente directiva, 
complementando-a, devem ser adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 27.º-B.

Suprimido

Justificação

Com a proposta em apreço, pretende-se garantir que as orientações sejam adoptadas, pelo 
Parlamento e pelo Conselho, no quadro do processo ordinário. A transposição de 
competências para a Comissão deverá continuar a cingir-se a adaptações eventualmente 
necessárias.

Alteração 27

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-A – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Os seus gestores sejam nomeados por 
um período fixo não renovável de pelo 
menos cinco anos e só possam ser 
demitidos das suas funções durante o 
período do mandato pelo facto de terem 
deixado de satisfazer as condições 
estabelecidas no presente artigo ou 
cometido falta grave.

b) Os seus gestores sejam nomeados por 
um período de pelo menos cinco anos e 
com uma única possibilidade de 
renovação (ou por um período não 
renovável de dez anos) e só possam ser 
demitidos das suas funções durante o 
período do mandato pelo facto de terem 
deixado de satisfazer as condições 
estabelecidas no presente artigo ou 
cometido falta grave.
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Justificação

O mandato de cinco anos dos gestores da entidade reguladora nacional deve ser renovável 
uma vez, tendo em conta a natureza de longo prazo e a necessidade de estabilidade do 
mercado da energia; em caso de nomeação por um período mais longo, o mandato não deve 
ser renovável.

Alteração 28

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Fiscalizar a segurança e a fiabilidade das 
redes e analisar as correspondentes regras 
de segurança e fiabilidade;

g) Fiscalizar a segurança e a fiabilidade das 
redes, fixar ou aprovar normas e 
requisitos em matéria de qualidade de 
serviço e de fornecimento e analisar os 
desempenhos em termos de qualidade de 
serviço e de fornecimento e as 
correspondentes regras de segurança e 
fiabilidade;

Justificação

Algumas entidades reguladoras nacionais já têm a obrigação de controlar o funcionamento 
do mercado da electricidade em termos de qualidade do fornecimento e dos serviços 
prestados aos consumidores, os quais poderão extrair vantagens de uma regulamentação 
mais coerente e transparente.

Alteração 29

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea m)

Texto da Comissão Alteração

m) Assegurar o acesso aos dados de 
consumo dos clientes, a aplicação de um 
formato harmonizado para os dados de 
consumo e o acesso aos dados, em 
conformidade com o anexo A, alínea h);

m) Assegurar a todos os participantes do 
mercado o acesso efectivo e equitativo aos 
dados de consumo dos clientes para todos 
os participantes no mercado, a aplicação de 
um formato harmonizado para os dados de 
consumo e o acesso aos dados, em 
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conformidade com o anexo A, alínea h);

Justificação

É necessário uma formulação mais precisa, a fim de garantir a abertura do mercado do gás 
natural a todos os participantes no mercado.

Alteração 30

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Levar a efeito, em colaboração com a 
autoridade nacional da concorrência, 
investigações sobre o funcionamento dos 
mercados da electricidade e decidir, na 
ausência de violação das regras da 
concorrência, as medidas necessárias e 
proporcionadas para promover uma 
concorrência efectiva e assegurar o 
funcionamento adequado do mercado, 
incluindo centrais eléctricas virtuais;

b) Levar a efeito, em colaboração com a 
autoridade nacional da concorrência e sob 
observância das respectivas competências 
e responsabilidades, investigações sobre o 
funcionamento dos mercados da 
electricidade e decidir, na ausência de 
violação das regras da concorrência, as 
medidas necessárias e proporcionadas para 
promover uma concorrência efectiva e 
assegurar o funcionamento adequado do 
mercado, incluindo centrais eléctricas 
virtuais;

Justificação

As diferenças entre as competências das autoridades da energia e as autoridades da 
concorrência devem ser tidas em conta. 

Alteração 31

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12 
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n. º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Pedir às empresas de electricidade 
informações pertinentes para o 
cumprimento das suas funções;

c) Pedir às empresas de electricidade 
informações pertinentes e razoáveis para o 
cumprimento das suas funções;



RR\724393PT.doc 145/206 PE402.516v03-00

PT

Justificação

As missões e responsabilidades das entidades reguladoras não deveriam ser confundidas com 
as de outras autoridades relevantes e deveria ser consagrada a devida atenção às partes que 
possam ser afectadas pelas decisões regulamentares. Neste contexto, medidas estruturais de 
vasto alcance, como sejam centrais eléctricas virtuais, apenas deveriam ser consideradas no 
contexto da concorrência da CE e deveriam ser aplicadas sob reserva dos necessários 
controlos e compensações.

Alteração 32

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Impor sanções eficazes, adequadas e 
dissuasoras às empresas de electricidade 
que não cumprirem as obrigações que lhes 
incumbem por força da presente directiva 
ou de quaisquer decisões da entidade 
reguladora ou da Agência;

d) Impor, se necessário, sanções 
imparciais, proporcionais e coerentes às 
empresas de electricidade que não 
cumprirem as obrigações que lhes 
incumbem por força da presente directiva 
ou de quaisquer decisões vinculativas da 
entidade reguladora ou da Agência;

Justificação

As missões e responsabilidades das entidades reguladoras não deveriam ser confundidas com 
as de outras autoridades relevantes e deveria ser consagrada a devida atenção às partes que 
possam ser afectadas pelas decisões regulamentares. Neste contexto, medidas estruturais de 
vasto alcance, como sejam centrais eléctricas virtuais, apenas deveriam ser consideradas no 
contexto da concorrência da CE e deveriam ser aplicadas sob reserva dos necessários 
controlos e compensações.

Alteração 33

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12 
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n. º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Ligação e acesso às redes nacionais, 
incluindo as tarifas de transporte e 

a) Ligação e acesso às redes nacionais, 
incluindo as tarifas de transporte e 
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distribuição. Estas tarifas devem permitir 
que os investimentos necessários sejam 
realizados de molde a garantir a viabilidade 
das redes.

distribuição, ou tarifas preliminares caso 
a metodologia de fixação da tarifa seja 
avaliada durante um período 
regulamentar antes da fixação da tarifa 
final. O período regulamentar não deve 
exceder cinco anos. Estas tarifas devem 
permitir que os investimentos necessários 
sejam realizados de molde a garantir a 
viabilidade das redes.

Justificação

As autoridades regulamentares podem também fixar a metodologia aplicável às tarifas. Tal 
só é aceitável se constituir uma fase preliminar, de cinco anos no máximo, antes de se tomar 
uma decisão em relação às próprias tarifas.

Alteração 34

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 13

Texto da Comissão Alteração

13. Os Estados-Membros devem assegurar 
a existência de mecanismos adequados de 
âmbito nacional que confiram a uma parte 
afectada por uma decisão da entidade 
reguladora nacional direito de recurso a um 
organismo independente das partes 
envolvidas.

13. Os Estados-Membros devem assegurar 
a existência de mecanismos adequados de 
âmbito nacional que confiram a uma parte 
afectada por uma decisão da entidade 
reguladora nacional direito de recurso a um 
órgão jurisdicional nacional ou outra 
autoridade nacional independente das 
partes envolvidas e de qualquer governo.

Justificação

A independência e a integridade das decisões da entidade reguladora nacional devem ser 
estabelecidas por um órgão imparcial e independente, como os tribunais, que não esteja 
sujeito a qualquer influência política ou entidade privada, em sintonia com o n.° 2 do artigo 
22.°-A que determina a independência das entidades reguladoras em relação a qualquer 
outra entidade pública ou privada, qualquer interesse do mercado ou governo. A 
possibilidade de recurso aos tribunais contribui para a independência das decisões da 
entidade reguladora face a qualquer ingerência política. A necessidade desta medida resulta 
igualmente do facto de em alguns países as autarquias locais estarem envolvidas nestas 
decisões.
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Alteração 35

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 14

Texto da Comissão Alteração

14. A Comissão pode adoptar orientações 
sobre a aplicação, por parte das entidades 
reguladoras, dos poderes referidos no 
presente artigo. Essas orientações, que têm 
por objectivo alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, 
complementando-a, devem ser adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 27.º-B.

14. A Comissão pode alterar orientações 
sobre a aplicação, por parte das entidades 
reguladoras, dos poderes referidos no 
presente artigo. Essas orientações, que têm 
por objectivo alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, 
complementando-a, devem ser alteradas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 27.º-B.

Justificação

Com a proposta em apreço, pretende-se garantir que as orientações sejam adoptadas pelo 
Parlamento e pelo Conselho, no quadro do processo ordinário. A transposição de 
competências para a Comissão deverá continuar a cingir-se a adaptações eventualmente 
necessárias.

Alteração 36

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-D – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As entidades reguladoras têm o 
direito de concluir acordos com outras 
entidades reguladoras da União Europeia, 
a fim de promover a cooperação no 
domínio regulamentar.
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Justificação

A legislação nacional deve conferir às entidades reguladoras o direito de concluírem acordos 
com outras entidades reguladoras da UE, a fim de promover a cooperação e coerência no 
domínio regulamentar.

Alteração 37

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-D – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode adoptar orientações 
sobre a ampliação das obrigações das 
entidades reguladoras em matéria de 
cooperação mútua e de cooperação com a 
Agência, bem como sobre as situações em 
que a Agência ganha competência para 
decidir acerca do regime regulamentar para 
as infra-estruturas de ligação entre pelo 
menos dois Estados-Membros. Essas 
orientações, que têm por objectivo alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, complementando-a, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 27.º-B.”

4. A Comissão pode alterar orientações 
sobre a ampliação das obrigações das 
entidades reguladoras em matéria de 
cooperação mútua e de cooperação com a 
Agência, bem como sobre as situações em 
que a Agência ganha competência para 
decidir acerca do regime regulamentar para 
as infra-estruturas de ligação entre pelo 
menos dois Estados-Membros. Essas 
orientações, que têm por objectivo alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, complementando-a, devem ser 
alteradas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 27.º-B.

Justificação

Com a proposta em apreço, pretende-se garantir que as orientações sejam adoptadas pelo 
Parlamento e pelo Conselho, no quadro do processo ordinário. A transposição de 
competências para a Comissão deverá continuar a cingir-se a adaptações eventualmente 
necessárias.

Alteração 38

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-E – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Agência apresentará o seu parecer, no 
prazo de quatro meses, à primeira entidade 

2. A Agência apresentará o seu parecer, no 
prazo de dois meses, à primeira entidade 
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reguladora ou à Comissão, consoante a 
origem do pedido, e à entidade reguladora 
autora da decisão em questão.

reguladora ou à Comissão, consoante a 
origem do pedido, e à entidade reguladora 
autora da decisão em questão.

Justificação

Redução do prazo.

Alteração 39

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-E – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. A Comissão adoptará orientações 
circunstanciadas para o procedimento a 
seguir, com vista à aplicação do presente 
artigo. Essas orientações, que têm por 
objectivo alterar elementos não essenciais 
da presente directiva, complementando-a, 
devem ser adoptadas em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo referido no n.º 3 do 
artigo 27.º-B.

Suprimido

Justificação

Com a proposta em apreço, pretende-se garantir que as orientações sejam adoptadas pelo 
Parlamento e pelo Conselho, no quadro do processo ordinário. A transposição de 
competências para a Comissão deverá continuar a cingir-se a adaptações eventualmente 
necessárias.

Alteração 40

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-F – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A fim de assegurar a aplicação uniforme 
do presente artigo, a Comissão pode 
adoptar orientações que definam os 

(4) A fim de assegurar a aplicação 
uniforme do presente artigo, a Comissão 
pode alterar orientações que definam os 
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métodos e disposições para a manutenção 
de registos, assim como o formato e o teor 
dos dados a manter. Essas orientações, que 
têm por objectivo alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, 
complementando-a, devem ser adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 27.º-B.

métodos e disposições para a manutenção 
de registos, assim como o formato e o teor 
dos dados a manter. Essas orientações, que 
têm por objectivo alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, 
complementando-a, devem ser alteradas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 27.º-B.

Justificação

Com a proposta em apreço, pretende-se garantir que as orientações sejam adoptadas, pelo 
Parlamento e pelo Conselho, no quadro do processo ordinário. A transposição de 
competências para a Comissão deverá continuar a cingir-se a adaptações eventualmente 
necessárias.

Alteração 41

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-F – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. No que respeita a transacções em 
derivados de electricidade de empresas de 
fornecimento com clientes grossistas e 
operadores de redes de transporte, o 
disposto no presente artigo só será 
aplicável depois de a Comissão adoptar as 
orientações referidas no n.º 4.

5. No que respeita a transacções em 
derivados de electricidade de empresas de 
fornecimento com clientes grossistas e 
operadores de redes de transporte, o 
disposto no presente artigo só será 
aplicável depois de adoptadas as 
orientações referidas no n.º 4.

Justificação

Com a proposta em apreço, pretende-se garantir que as orientações sejam adoptadas, pelo 
Parlamento e pelo Conselho, no quadro do processo ordinário. A transposição de 
competências para a Comissão deverá continuar a cingir-se a adaptações eventualmente 
necessárias.
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Alteração 42

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) A Comissão relata anualmente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho sobre 
os progressos em termos da aplicação 
prática e formal da presente directiva em 
cada um dos Estados-Membros.
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9.4.2008

PARECER DA COMISSÃO DO MERCADO INTERNO E DA 
PROTECÇÃO DOS CONSUMIDORES

dirigido à Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho altera a Directiva 
2003/54/CE que estabelece regras comuns para o mercado interno da electricidade
(COM(2007)0528 – C6-0316 – 2007/0195(COD))

Relator de parecer: Alexander Lambsdorff 

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A presente proposta altera a Directiva 2003/54/CE que estabelece regras comuns para o 
mercado interno da electricidade. Trata-se de uma das cinco propostas formuladas no âmbito 
do terceiro pacote legislativo da UE relativo aos mercados da electricidade e do gás, que a 
Comissão apresentou em Setembro de 2007. O relator saúda e apoia plenamente as cinco 
propostas que figuram neste pacote, em especial porque este é essencial para criar um 
verdadeiro mercado interno europeu da electricidade e, por conseguinte, da energia. O pacote 
destina-se a garantir a segurança do abastecimento e a manter preços baixos e transparentes 
para todos os consumidores europeus, ou seja, visa apoiar e desenvolver ainda mais o 
processo de liberalização actualmente em curso na Europa, que o relator também apoia 
veementemente. Embora o relator se congratule com a proposta relativa às normas comuns 
para o mercado interno da electricidade, entende que esta poderia ser melhorada, em especial 
se for tida em conta a temática da separação da propriedade, que merece ser examinada com 
rigor. 

As propostas incluem medidas destinadas a garantir a separação efectiva, por um lado, entre 
as redes (de transporte ou respectivos operadores) e, por outro, o abastecimento e a produção, 
de modo a assegurar uma ulterior liberalização dos mercados internos da electricidade e do 
gás natural, beneficiando assim os consumidores. Para o relator, a separação da propriedade 
deve constituir um último recurso para a total liberalização do mercado. Todavia, os dados 
disponíveis relativos à utilização da separação da propriedade como um meio para chegar à 
liberalização total do mercado interno da energia não se afiguram suficientes, sendo, por 
conseguinte, necessário examinar atentamente e avaliar outras alternativas viáveis e 
susceptíveis de permitir a realização dos mesmos objectivos. Neste contexto, foram incluídos 
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no parecer em apreço certos elementos da proposta formulada por oito Estados-Membros no 
que diz respeito à separação efectiva da rede. O relator sugere que, à partida, os 
Estados-Membros possam optar entre separação da propriedade e separação efectiva da rede. 
Porém, caso um Estado-Membro opte pela separação efectiva da rede e, três anos após a data 
de transposição, este dispositivo se venha a revelar insuficiente para conseguir uma 
liberalização total, o Estado-Membro em causa deveria poder recorrer à separação da 
propriedade.  A Comissão deveria informar a Comunidade sobre desta insuficiência e a 
decisão de impor o recurso à separação da propriedade deveria ser adoptada no quadro de um 
procedimento legislativo, com a total participação do Parlamento. A opção pelos operadores 
de rede independentes, tal como proposto pela Comissão, não é viável, dado que implica 
custos regulamentares demasiado elevados.

A cláusula de “reciprocidade” prevista pelo artigo 8.º-A garante que as empresas de países 
terceiros não possam adquirir automaticamente uma participação significativa em redes de 
transporte da UE, a fim de evitar uma excessiva dependência dessas empresas. As 
derrogações só são possíveis se a Comunidade pretender celebrar um acordo com um 
interveniente de um país terceiro. O relator considera que, a bem de uma política energética 
europeia coerente, as decisões relativas à celebração de acordos com países terceiros deveriam 
ser tomadas a nível comunitário, pelo que subscreve a proposta da Comissão.

Embora a Comissão se refira ao princípio da não discriminação entre o sector público e o 
sector privado (considerando 12), o relator interroga-se se foi prestado um cuidado suficiente 
para garantir que as empresas públicas fiquem sujeitas às mesmas obrigações de separação de 
propriedade que as do sector privado, já que é impossível forçar as autoridades públicas a 
privatizar as suas empresas. Levanta-se, por conseguinte, a questão de saber se os 
concorrentes privados não serão colocados em desvantagem.

O relator está convencido de que a defesa dos consumidores exige um reforço das medidas e 
propõe, por isso, alterações que introduzem melhorias neste domínio. No que toca às 
obrigações e às competências das entidades reguladoras nacionais, a proposta prevê medidas 
suplementares em relação à defesa dos consumidores. O relator deseja reforçar e clarificar o 
papel das entidades reguladoras, a fim de melhorar a protecção dos consumidores. 

A proposta da Comissão visa, principalmente, a liberalização do mercado grossista da 
electricidade. Todavia, o relator deseja igualmente sublinhar a importância de assegurar uma 
produção energética suficiente para satisfazer a procura crescente neste sector. Além disso, tal 
como reconhecido pela Comissão, o mercado retalhista europeu não está ainda plenamente 
operacional. Por conseguinte, são necessárias novas propostas concretas para a consecução de 
um verdadeiro mercado interno. 

ALTERAÇÕES

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



RR\724393PT.doc 155/206 PE402.516v03-00

PT

Alteração 1

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) Todos os consumidores devem ter 
direito à prestação de serviços e ao 
tratamento de queixas por parte do seu 
fornecedor de serviços de electricidade, 
em conformidade com as normas 
internacionais ISO 10001, ISO 10002 e 
ISO 10003, e a observância das 
orientações estabelecidas deve ser 
controlada pelo regulador nacional. Além 
disso, as novas normas ISO desenvolvidas 
neste domínio devem complementar as 
normas exigidas. A presente directiva 
deve adoptar normas e práticas da 
proposta de directiva relativa a certos 
aspectos da mediação em matéria civil e 
comercial (2004/0251(COD)).

Justificação

A norma ISO 10001 prevê a satisfação do cliente através do estabelecimento de orientações 
para códigos de conduta. A norma ISO 10002 prevê orientações para o tratamento de 
queixas. A norma ISO 10003 prevê orientações para a resolução de litígios exteriores às 
organizações. Está actualmente a ser desenvolvida uma nova norma ISO, que se designará 
ISO 10004, para controlar e aferir a satisfação do cliente, e esta norma deverá integrar as 
normas exigidas quando concluída, através do procedimento de regulamentação com 
controlo.

Alteração 2

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 20-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-B) Os consumidores devem poder 
dispor de informações claras e 
compreensíveis sobre os direitos que lhes 
assistem relativamente ao sector da 
energia. Nesta perspectiva, e após a 
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presente directiva ter sido adoptada, a 
Comissão deverá instituir uma Carta 
Europeia dos Consumidores de Energia. 
Esta última deverá poder ser enviada aos 
consumidores sempre que estes celebrem 
um novo contrato.  

Justificação

A Carta dos Consumidores de Energia, presentemente em gestação, deverá ocupar um lugar 
importante no quadro dos instrumentos de defesa dos consumidores europeus. É, pois, 
indispensável que a Comissão conclua rapidamente este trabalho e que a Carta se converta 
num documento incontornável, que será enviado aos consumidores para que estes disponham 
das informações fundamentais sobre os seus direitos sempre que celebrem um novo contrato. 

Alteração 3

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) As obrigações de serviço público e as 
normas mínimas comuns daí decorrentes 
têm de ser reforçadas, para garantir a todos 
os consumidores os benefícios da 
concorrência. Um aspecto essencial do 
serviço ao cliente é o acesso aos dados do 
consumo, devendo os consumidores ser 
donos dos seus próprios dados para 
poderem convidar os concorrentes a 
apresentarem-lhes ofertas com base neles. 
Os consumidores devem também ter direito 
a uma informação correcta sobre o seu 
próprio consumo de energia. Uma 
informação regular sobre os custos da 
energia criará incentivo para economias de 
energia, porque transmitirá directamente 
aos clientes dados sobre os efeitos do 
investimento em eficiência energética e das 
mudanças de comportamento.

(21) As obrigações de serviço universal e 
público e as normas mínimas comuns daí 
decorrentes têm de ser reforçadas, para 
garantir a todos os consumidores os 
benefícios da concorrência e preços mais 
justos. Um aspecto essencial do serviço ao 
cliente é o acesso a dados do consumo 
objectivos e transparentes, devendo os 
consumidores ser donos dos seus próprios 
dados de consumo, preços associados e 
custos dos serviços para poderem convidar 
os concorrentes a apresentarem-lhes ofertas 
com base neles. Os consumidores devem 
também ter direito a uma informação 
correcta sobre o seu próprio consumo de 
energia e os pagamentos antecipados 
devem ser adequados e reflectir o seu 
consumo de electricidade efectivo. Uma 
informação sobre os custos energéticos 
prestada, no mínimo trimestralmente, aos 
consumidores sobre os custos da energia 
criará incentivos para economias de 
energia, porque transmitirá directamente 
aos clientes dados sobre os efeitos do 
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investimento em eficiência energética.

Justificação

Tendo em vista a realização do objectivo da transparência e da livre concorrência, o acesso 
a diversos dados permitirá aos consumidores fazer uma escolha informada do seu fornecedor 
de electricidade. Além disso, só deve ser facturada aos consumidores a energia que 
efectivamente consomem mensalmente.

Alteração 4

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) A Comissão deve estabelecer, em 
consulta com o Parlamento Europeu e o 
Conselho, uma Carta Europeia sobre os 
Direitos dos Consumidores de Energia. 
Esta Carta deve constituir uma referência 
para medidas a estabelecer pelos 
Estados-Membros, os reguladores 
nacionais, a Agência e a Comissão. Mais 
concretamente, os direitos estabelecidos 
pela Carta devem, se for caso disso, ser 
adoptados pela Comissão como requisitos 
suplementares ao abrigo do anexo A da 
Directiva2003/54/CE, através do 
procedimento de regulamentação com 
controlo.

Justificação

Uma vez estabelecida, a Carta sobre os Direitos dos Consumidores de Energia deve ser 
considerada uma lista abrangente dos direitos dos consumidores no sector da energia e 
utilizada enquanto tal por todas as autoridades nacionais e europeias aquando da regulação 
dos fornecedores de serviços de energia. Mais concretamente, todos os direitos, se for caso 
disso, estabelecidos pela Carta que complementem os que já figuram no anexo A da presente 
directiva devem ser incluídos nesta, sendo-lhes conferido pleno efeito jurídico.

Alteração 5
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Catherine Neris

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 21-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-B) Os consumidores deverão estar no 
centro da presente directiva. Os actuais 
direitos dos consumidores deverão ser 
intensificados e garantidos, tornar-se 
mais transparentes e representar de 
melhor forma os interesses dos 
consumidores. A protecção destes últimos 
implica que todos os clientes beneficiem 
de um mercado competitivo. Os direitos 
dos consumidores deverão ser aplicados 
pelas entidades reguladoras nacionais, 
mediante a criação de incentivos e a 
aplicação de sanções às empresas que não 
respeitem as normas em matéria de 
protecção dos consumidores e as regras 
da concorrência.     

Alteração 6

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 21-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-C) A garantia de uma maior 
protecção dos consumidores radica em 
medidas de recurso eficientes e a que 
todos tenham acesso. Os 
Estados-Membros deverão instituir 
procedimentos rápidos e eficazes de 
resolução de litígios.

Justificação

São indispensáveis medidas eficazes de recurso para proteger correctamente os 
consumidores. Tais medidas, às quais haveria que conferir carácter jurídico vinculativo, 
deverão ainda figurar entre os elementos constitutivos da futura Carta dos Consumidores de 
Energia, presentemente em gestação, e que a Comissão pretende que seja apresentada no 
período máximo de seis meses após a adopção da presente Directiva.
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Alteração 7

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 21-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-D) Os Estados-Membros devem 
garantir a devida disponibilização de 
contadores individuais (contadores 
inteligentes), tal como previsto na 
Directiva 2006/32/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho de 5 de Abril de 
2006 relativa à eficiência na utilização 
final de energia e aos serviços 
energéticos1, a fim de facultar aos 
consumidores uma informação exacta 
sobre o consumo de energia e garantir 
eficácia ao utilizador final.
__________
1 JO L 114 de 27.4.2006, p. 64.

Justificação

Os contadores inteligentes proporcionam aos consumidores uma melhor leitura do seu 
consumo real de electricidade, contribuindo deste modo para um consumo de electricidade 
mais ponderado.

Alteração 8

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Deve, nomeadamente, ser conferido 
poder à Comissão para adoptar as 
orientações necessárias ao grau mínimo de 
harmonização que permita alcançar o 
objectivo da Directiva 2003/54/CE. Estas 
medidas, dado serem de alcance geral e 
terem por objectivo complementar a 
Directiva 2003/54/CE mediante o 
aditamento de novos elementos não 
essenciais, devem ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 

(27) Deve, nomeadamente, ser conferido 
poder à Comissão para adoptar as 
orientações necessárias ao grau mínimo de 
harmonização que permita alcançar o 
objectivo da Directiva 2003/54/CE, 
inclusive completando as medidas 
referidas no anexo A com orientações 
adoptadas, se for caso disso, da Carta 
Europeia sobre os Direitos dos 
Consumidores de Energia. Estas medidas, 
dado serem de alcance geral e terem por 
objectivo complementar a Directiva 
2003/54/CE mediante o aditamento de 
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artigo 5.º-A da Decisão 1999/468/CE. novos elementos não essenciais, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no artigo 5.º-A da 
Decisão 1999/468/CE.

Justificação

Uma vez estabelecida, a Carta sobre os Direitos dos Consumidores de Energia deve ser 
considerada uma lista abrangente dos direitos dos consumidores no sector da energia e 
utilizada enquanto tal por todas as autoridades nacionais e europeias aquando da regulação 
dos fornecedores de serviços de energia. Mais concretamente, todos os direitos, se for caso 
disso, estabelecidos pela Carta que complementem os que já figuram no anexo A da presente 
directiva devem ser incluídos nesta, sendo-lhes conferido pleno efeito jurídico.

Alteração 9

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1 (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

(-1) O artigo 1.º é substituído pelo 
seguinte:
"Artigo 1.º
Âmbito de aplicação
A presente directiva estabelece regras 
comuns para a produção, transporte, 
distribuição e fornecimento de 
electricidade, bem como regras para a 
protecção dos consumidores. Define as 
normas relativas à organização e ao 
funcionamento do sector da 
electricidade e ao acesso ao mercado, 
bem como os critérios e mecanismos 
aplicáveis aos concursos, à concessão de 
autorizações e à exploração das redes. 
Define ainda as obrigações de serviço 
universal e os direitos dos consumidores 
de electricidade, e clarifica as obrigações 
em matéria de concorrência".



RR\724393PT.doc 161/206 PE402.516v03-00

PT

Justificação

O âmbito de aplicação deveria ser ampliado, de modo a garantir que os consumidores se 
encontram no cerne da Directiva.  

Alteração 10

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea b-A) (nova)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 2 – ponto 34-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(b-A)É aditado um ponto 34-A, com a 
seguinte redacção:
"34-A. "Pobreza energética", a situação 
de um cliente doméstico que não dispõe de 
meios que lhe permitam custear o 
aquecimento da sua residência a um nível 
aceitável. Este último parâmetro é 
avaliado segundo os níveis aconselhados 
pela Organização Mundial de Saúde. Esta 
situação é ainda avaliada pela capacidade 
do cliente para adquirir outros serviços de 
energia para o alojamento a preços 
razoáveis.".

 

Alteração 11

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea b) (nova)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 2 – ponto 34-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

b) É aditado um ponto 34-B, com a 
seguinte redacção:
"34-B. "Preço acessível", um preço 
definido a nível nacional pelos 
Estados-Membros, em consulta com as 
entidades reguladoras nacionais, os 
parceiros sociais e as partes interessadas, 
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tendo em conta a pobreza energética;".  

Justificação

O conceito de preço acessível deverá ser um elemento constitutivo da futura Carta dos 
Consumidores de Energia. Contudo, cumpre que seja determinado a nível de cada 
Estado-Membro, já que presentemente esta matéria se inscreve no quadro da 
subsidiariedade. 

Alteração 12

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-A (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O n.° 2 do artigo 3.° passa a ter a 
seguinte redacção:
"2. Tendo plenamente em conta as 
disposições pertinentes do Tratado, 
nomeadamente do seu artigo 86.º, os 
Estados-Membros podem impor às 
empresas do sector da electricidade, no 
interesse económico geral, obrigações de 
serviço público em matéria de 
segurança, incluindo a segurança do 
fornecimento, de regularidade, 
qualidade e preço dos fornecimentos, 
assim como de protecção do ambiente, 
incluindo a eficiência energética, os 
objectivos comunitários para a utilização 
das energias renováveis e a protecção do 
clima. Essas obrigações devem ser 
claramente definidas, transparentes, não 
discriminatórias, verificáveis e garantir 
a igualdade de acesso das empresas do 
sector da energia eléctrica da União 
Europeia aos consumidores nacionais. 
Relativamente à segurança do 
fornecimento, à eficiência 
energética/gestão da procura e ao 
cumprimento dos objectivos ambientais 
e em matéria de energias renováveis 
referidos no presente número, os 
Estados-Membros podem instaurar um 
sistema de planeamento a longo prazo, 
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tendo em conta a possibilidade de 
terceiros procurarem aceder à rede."

Justificação

A proposta no sentido de adoptar objectivos vinculativos para a utilização das energias 
renováveis, de 20% até 2020, requer medidas específicas no sector da electricidade, que 
podem ser diferentes das relacionadas com a protecção do ambiente.

Alteração 13

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-B (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(1-B) O n.° 3 do artigo 3.° passa a ter a 
seguinte redacção:
"3. Os Estados-Membros devem 
garantir que todos os clientes domésticos 
e [...] as pequenas empresas, entendidas 
como empresas com menos de 50 
trabalhadores e um volume de negócios 
ou um balanço anual não superior a 10 
milhões de EUR, beneficiem de um 
serviço universal, ou seja, do direito de 
serem abastecidos, a preços acessíveis, 
fácil e claramente comprováveis, […] 
transparentes e não discriminatórios, de 
electricidade de uma qualidade 
específica no seu território. A não 
discriminação deve incluir a proibição da 
aplicação de taxas discriminatórias a 
certos métodos de pagamento, 
especialmente para os consumidores cujas 
tarifas são determinadas antecipadamente 
por um contador. Esses clientes devem ter 
acesso a várias opções, justiça, 
representação e reparação. A empresa de 
electricidade assegura a qualidade do 
serviço. Para garantir a existência de um 
serviço universal, os Estados-Membros 
podem designar um fornecedor de 
último recurso. Os Estados-Membros 
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devem impor às empresas de 
distribuição a obrigação de ligarem os 
clientes às respectivas redes, de acordo 
com condições e tarifas estabelecidas em 
conformidade com o disposto no n.º 4 do 
artigo 22.º-C [...] Os Estados-Membros 
devem reforçar a posição [...] dos 
consumidores domésticos, pequenos e 
médios mediante a previsão e promoção 
da possibilidade de associação 
voluntária dos representantes desta 
classe de consumidores."

Justificação

É mais provável que os consumidores vulneráveis e de baixo rendimento sejam obrigados a 
pagar as suas facturas de energia através de um contador com pagamentos antecipados. 
Deste modo, as tarifas discriminatórias mais elevadas destes métodos de pagamento 
significam que os consumidores pobres pagam muitas vezes mais que os consumidores com 
uma situação financeira mais confortável, em termos absolutos e em percentagem de 
rendimentos. Formas de acção colectiva, como o sistema de "super queixa" adoptado para os 
consumidores do Reino Unido, podem constituir um meio eficaz para os consumidores 
defenderem os seus direitos.

Alteração 14

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-C (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 3 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

(1-C) O n.° 5 do artigo 3.° passa a ter a 
seguinte redacção:
"5. Os Estados-Membros devem adoptar 
medidas adequadas para proteger os 
clientes finais e devem, em especial, 
garantir a existência de salvaguardas 
adequadas para proteger os clientes 
vulneráveis, incluindo medidas que os 
ajudem a evitar o corte da ligação. Neste 
contexto, podem adoptar medidas para 
proteger os clientes finais de zonas 
afastadas. Os Estados-Membros devem 
garantir níveis elevados de protecção dos 
consumidores, especialmente no que 
respeita à transparência das condições 
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contratuais, às informações gerais e aos 
mecanismos de resolução de litígios. 
Devem ainda assegurar que os clientes 
elegíveis possam efectivamente mudar 
de fornecedor. Pelo menos no que 
respeita aos clientes domésticos, as 
medidas previstas no presente artigo 
devem incluir, no mínimo, o 
estabelecimento dos direitos fixados no 
anexo A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que aqueles direitos sejam 
aplicados pela entidade reguladora 
nacional e sejam susceptíveis de 
invocação em justiça pelo consumidor."

Justificação

Clarifica que o anexo A tem plena força de lei enquanto parte intrínseca da directiva.

Alteração 15

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-D (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 3 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(1-D) O n.° 6 do artigo 3.°, primeiro 
parágrafo, passa a ter a seguinte 
redacção:
"6. Os Estados-Membros devem 
assegurar que, nas facturas e em toda a 
documentação publicitária e no material 
promocional, bem como nos documentos 
de informação que são regularmente 
enviados para informação aos clientes, os 
fornecedores de electricidade 
especifiquem:
a) A contribuição de cada fonte de 
energia para a estrutura global de 
combustíveis do fornecedor no ano 
anterior; tal será feito de forma 
harmonizada e compreensível nível dos 
Estados-Membros, a fim de facilitar a 
comparação;
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b) [...] Informações sobre o impacto 
ambiental, no mínimo em termos de 
emissões de CO2 e de resíduos 
radioactivos resultantes da electricidade 
produzida pela estrutura global das 
diversas fontes de energia utilizadas pelo 
fornecedor no decurso do ano anterior 
disponíveis na sua página electrónica.

Justificação

Toda a documentação e material promocional devem ostentar de forma bem visível 
informações sobre o impacto ambiental da produção de electricidade, a fim de não obrigar o 
consumidor a procurar essas informações noutros sítios. Existem requisitos idênticos noutros 
sectores, como o da venda de automóveis ou de equipamentos brancos.

Alteração 16

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-E (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 3 – n.º 6 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(1-E) No artigo 3.º, no n.º 6, primeiro 
parágrafo, é aditada uma alínea b-A) com 
a seguinte redacção:
"b-A) As informações respeitantes aos 
seus direitos e às modalidades de recurso 
à sua disposição, em caso de litígio".

Justificação

Uma sólida protecção dos consumidores passa pela melhora das condições de recurso. Estas 
disposições deverão figurar na futura Carta dos Consumidores de Energia, para que estes 
últimos disponham de um documento de referência sobre os seus direitos. 

Alteração 17

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-F (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 3 – n.º 6 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

(1-F) No artigo 3.º, o n.º 6, terceiro 
parágrafo, é substituído pelo seguinte:
" As entidades reguladoras nacionais 
devem tomar as medidas que forem 
necessárias para garantir a credibilidade 
da informação prestada pelos 
fornecedores aos clientes, ao abrigo do 
disposto no presente artigo. As regras 
relativas à apresentação das informações 
serão harmonizadas a nível dos 
Estados-Membros e dos mercados 
abrangidos, sendo a sua aplicação vigiada 
pela Agência".

Justificação

Para que os consumidores possam exercer o direito que lhes assiste de efectuarem uma 
verdadeira escolha, devem ter acesso aos dados que contribuirão simultaneamente para os 
objectivos sociais e ambientais. A harmonização dos dados no que se refere aos diferentes 
fornecedores de electricidade corresponde à necessidade de uma informação clara, como 
deverá ficar estipulado na futura Carta dos Consumidores de Energia. 

Alteração 18

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-G (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 3 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

(1-G) O n.º 7 do artigo 3.º é substituído 
pelo seguinte:
"7. Os Estados-Membros devem aplicar 
medidas adequadas para a consecução 
dos objectivos de coesão social e 
económica e de protecção do ambiente 
que garantam a prevenção de 
discriminações, particularmente no caso 
das pessoas com rendimentos baixos, 
medidas de eficiência energética/gestão 
da procura e medidas de combate às 
alterações climáticas, e de segurança do 
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fornecimento. Essas medidas podem 
incluir, em especial, a concessão de 
incentivos económicos adequados, 
mediante o recurso, quando apropriado, 
aos instrumentos nacionais e 
comunitários disponíveis, para a 
manutenção e construção das 
infra-estruturas de rede necessárias, 
incluindo capacidade de interligação".

Justificação

Presentemente, muitos consumidores são discriminados, em particular as pessoas com 
rendimentos baixos ou as que vivem em certas zonas geográficas. As medidas propostas 
deverão ser retomadas na futura Carta dos Consumidores de Energia.

Alteração 19

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-H (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 3 – n.º 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-H) No artigo 3.º, é aditado um n.º 7-B 
com a seguinte redacção:
"7-B. Os Estados-Membros criarão 
balcões únicos em cada país para que 
sejam colocadas à disposição dos 
consumidores todas as informações 
necessárias sobre os seus direitos, a 
legislação em vigor e as vias de recurso de 
que dispõem em caso de litígio". 

Justificação

A correcta informação dos consumidores passa por um centro de informação de fácil acesso 
que permita tomar conhecimento da legislação vigente em detalhe e dos direitos dos 
consumidores. Um centro desta natureza possibilitará a estes últimos conhecerem 
detalhadamente os elementos já mencionados na futura Carta dos Consumidores de Energia. 
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Alteração 20

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2
Directiva 2003/54/CE
Artigo 3 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. A Comissão adoptará orientações para 
a execução do presente artigo. Essas 
orientações, que têm por objectivo alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, complementando-a, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 27.º-B.

10. A Comissão adoptará medidas para a 
execução do presente artigo…*. Essas 
medidas, que têm por objectivo alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, complementando-a, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 27.º-B.

––––––––––––
*no prazo de um ano após a data de entrada 
em vigor da directiva modificada.

Justificação

No interesse da protecção do consumidor, é importante que a Comissão adopte essas 
medidas o mais brevemente possível.

Alteração 21

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Directiva 2003/54/CE
Artigo 5-A

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros cooperarão entre si 
para efeitos da integração dos seus 
mercados nacionais, pelo menos a nível 
regional. Promoverão, nomeadamente, a 
cooperação dos operadores de rede a nível 
regional e fomentarão a coerência dos seus 
quadros jurídicos e regulamentares. A zona 
geográfica coberta por cada estrutura de 
cooperação regional corresponderá à 
definição das zonas geográficas pela 
Comissão, em conformidade com o n.° 3 
do artigo 2.º-H do Regulamento (CE) 

1. As autoridades e os reguladores dos 
Estados-Membros cooperarão entre si para 
efeitos da integração dos seus mercados 
nacionais, pelo menos a nível regional. 
Assegurarão, nomeadamente, a 
cooperação dos operadores de rede a nível 
regional e fomentarão a convergência e 
coerência dos seus quadros jurídicos e 
regulamentares. 
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n.º 1228/2003 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 26 de Junho de 2003, 
relativo às condições de acesso à rede 
para o comércio transfronteiriço de 
electricidade.

2. Quando a cooperação entre vários 
Estados-Membros a nível regional se 
deparar com sérias dificuldades, a 
Comissão pode, na sequência do pedido 
conjunto desses Estados-Membros e em 
concordância com todos os 
Estados-Membros em causa, designar um 
coordenador regional.
3. O coordenador regional deve promover 
a cooperação a nível regional entre as 
entidades reguladoras e quaisquer outras 
autoridades públicas competentes, 
operadores de redes, bolsas de energia, 
utilizadores da rede e participantes no 
mercado. Compete-lhe, nomeadamente:
a) promover novos investimentos eficazes 
em interligações. Para o efeito, assiste os 
operadores das redes de transporte 
aquando da elaboração do respectivo 
plano de interligação regional e contribui 
para a coordenação das decisões de 
investimento e, se necessário, do processo 
de avaliação e atribuição das capacidades 
("open season procedure");
b) promover a utilização eficaz e segura 
das redes. Para o efeito, contribui para a 
coordenação entre os operadores das 
redes de transporte, as entidades 
reguladoras nacionais e outras 
autoridades públicas nacionais 
competentes aquando da elaboração de 
mecanismos conjuntos de atribuição e 
salvaguarda;
c) apresentar todos os anos à Comissão e 
aos Estados-Membros em causa um 
relatório sobre os progressos realizados 
na região e sobre as dificuldades ou 
obstáculos surgidos.
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Justificação

Os coordenadores regionais podem desempenhar um papel importante para facilitar o 
diálogo entre os Estados-Membros, nomeadamente no que se refere aos investimentos 
transfronteiras.

Alteração 22

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2003/54/CE
Artigo 8 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros assegurarão que, a 
partir de [data de transposição mais um 
ano]:

1. A fim de assegurar a independência dos 
operadores das redes de transportes, os 
Estados-Membros assegurarão que, a partir 
de [data de transposição mais um ano], as 
empresas verticalmente integradas 
tenham de cumprir:

- quer as disposições dos artigos 8.º, 8.º-A 
e 8.º-B; quer
- as disposições dos artigos 8.º-A, 8.º-B e 
8.º-C.
Em caso de cumprimento do disposto nos 
artigos 8.º, 8.º-A e 8.º-B, os 
Estados-Membros assegurarão que, a 
partir de [data de transposição mais um 
ano]:

Justificação

A presente alteração permite aos Estados-Membros optarem por uma separação da 
propriedade ou por uma separação efectiva da rede. Está relacionada com a alteração ao 
artigo 28.º, em que a Comissão é instada a analisar se uma separação efectiva da rede é 
suficiente para obter uma concorrência efectiva e a apresentar relatórios ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.
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Alteração 23

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 – introdução

Texto da Comissão Alteração

São aditados os artigos 8.º-A e 8.º-B, com a 
seguinte redacção:

São inseridos os seguintes artigos:

Alteração 24

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1, ponto 5
Directiva 2003/54/CE
Artigo 8-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-C
Separação efectiva e eficaz das redes de 

transporte
1. Os operadores das redes de transporte 
devem dispor de todos os recursos 
humanos, materiais e financeiros da 
empresa verticalmente integrada 
necessários à actividade regular de 
transporte de electricidade, em particular: 
a) os activos necessários para a actividade 
regular de transporte de electricidade são  
propriedade do operador da rede de 
transporte; 
b) o pessoal necessário para a actividade 
regular de transporte de electricidade é 
contratado pelo operador da rede de 
transporte; 
c) a locação de pessoal e a prestação de 
serviços de e para qualquer ramo de 
produção ou de fornecimento da empresa 
verticalmente integrada limitam-se às 
situações em que não haja risco de 
discriminação e estão sujeitas à 
aprovação das entidades reguladoras 
nacionais, a fim de evitar problemas de 
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concorrência e conflitos de interesses; 
d) os recursos adequados destinados a 
financiar futuros projectos de 
investimento devem ser disponibilizados 
em tempo útil. 
2. As actividades consideradas necessárias 
para a actividade regular de transporte de 
electricidade referida no n.° 1 devem 
incluir, no mínimo:  
a) a representação do operador da rede de 
transporte, bem  como os contactos com 
terceiros e as entidades reguladoras; 
b) a concessão e a gestão do acesso a 
terceiros; 
c) a cobrança das taxas de acesso; 
b) a cobrança  as receitas associadas ao 
congestionamento e aos pagamentos 
efectuados a título do mecanismo de 
compensação entre operadores de redes 
de transporte em conformidade com o 
artigo 3.° do Regulamento (CE) 
n.° 1228/2003; 
e) a exploração, a manutenção e o 
desenvolvimento da rede de transporte; 
f) o planeamento do investimento, de 
molde a assegurar a capacidade a longo 
prazo da rede para atender pedidos 
razoáveis de transporte de electricidade e 
garantir a segurança do 
aprovisionamento;
g) serviços jurídicos;
h) serviços de contabilidade e de 
tecnologias de informação.
3. O operador da rede de transporte deve 
ter a sua própria identidade social, 
totalmente diferente da identidade social 
da empresa verticalmente integrada, com 
imagens de marca, actividades de 
comunicação e instalações distintas. 
4. As contas dos operadores das redes de 
transporte devem ser verificadas por um 
revisor de contas distinto daquele que 
verifica as contas da empresa 
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verticalmente integrada e de todas as 
respectivas empresas afiliadas.  
5. As decisões relativas à nomeação e à 
cessação antecipada do cargo de 
director-geral ou dos membros do órgão 
de direcção do operador da rede de 
transporte, bem como o contrato relativo 
ao emprego e à sua rescisão, devem ser 
notificados à entidade reguladora ou a 
qualquer outra autoridade nacional 
competente. Estas decisões e acordos 
produzem efeitos se, no prazo de três 
semanas após a notificação, a entidade 
reguladora ou a autoridade nacional 
competente não tiver exercido o direito de 
veto. O veto pode ser expresso em relação 
à nomeação e ao respectivo contrato se a 
independência profissional do 
director-geral ou do membro do órgão de 
direcção designado suscitar sérias dúvidas 
ou se, em caso de cessação antecipada do 
cargo e de rescisão do contrato, a 
justificação de tal medida suscitar sérias 
dúvidas no que diz respeito a essa 
cessação antecipada do cargo ou de 
rescisão do contrato.
6. Os gestores do operador da rede de 
transporte têm o direito de interpor 
recurso perante a entidade reguladora ou 
qualquer outra autoridade nacional 
competente, ou perante um tribunal, 
contra a cessação antecipada do seu 
cargo.
7. Após a cessação do cargo no operador 
da rede de transporte, o director-geral e os 
membros do órgão de direcção não podem 
exercer funções em qualquer ramo de 
produção ou de fornecimento da empresa 
verticalmente integrada durante um 
período mínimo de três anos. 
8. O director-geral e os membros do órgão 
de direcção não podem deter interesses 
numa sociedade que faça parte da 
empresa verticalmente integrada, ou 
receber qualquer compensação dessa 
sociedade, que não seja o operador da 
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rede de transporte. A sua remuneração 
não deve estar subordinada às actividades 
da empresa verticalmente integrada que 
não sejam as do operador da rede de 
transporte.
9. O director-geral e os membros do órgão 
de direcção do operador da rede de 
transporte não assumem qualquer 
responsabilidade, directa ou indirecta, 
pela exploração diária de outro ramo da 
empresa verticalmente integrada. 
10. Sem prejuízo das disposições do 
presente artigo, o operador da rede de 
transporte deve dispor de poder de decisão 
efectivo e independente da empresa de 
electricidade integrada no que respeita 
aos activos necessários à exploração, à 
manutenção ou ao desenvolvimento da 
rede. Isto não impede que exista um 
mecanismo de coordenação adequado 
para assegurar a protecção dos direitos de 
supervisão económica e de gestão da 
empresa-mãe, regulados indirectamente, 
nos termos do artigo 22.º-C, no que se 
refere à rentabilidade de uma sua filial. 
Tal deve permitir, em particular, que a 
empresa mãe aprove o plano financeiro 
anual, ou instrumento equivalente, do 
operador da rede de transporte e 
estabeleça limites globais aos níveis de 
endividamento da sua filial. Se o plano 
financeiro anual, ou qualquer plano 
financeiro equivalente, não for aprovado 
ou modificado pela empresa, o caso será 
enviado, para decisão, à entidade 
reguladora. A empresa mãe não dever ser 
autorizada a dar instruções relativamente 
à exploração diária, nem relativamente às 
decisões específicas sobre a construção ou 
o melhoramento das linhas de transporte 
que não excedam os termos do plano 
financeiro aprovado ou instrumento 
equivalente;
11. Os presidentes dos órgãos de 
fiscalização e os membros da direcção do 
operador da rede de transporte não podem 
exercer funções em qualquer ramo de 
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produção ou de fornecimento da empresa 
verticalmente integrada. 
12. Os conselhos de fiscalização e os 
órgãos de direcção do operador da rede de 
transporte devem incluir membros 
independentes, nomeados para um 
mandato de cinco anos, no mínimo. A sua 
nomeação é notificada à entidade 
reguladora ou a qualquer outra 
autoridade nacional competente e produz 
efeitos vinculativos nas condições 
definidas no n.° 5. 
13. Para efeitos do disposto no n.° 12, um 
membro do conselho de fiscalização ou da 
direcção de um operador da rede de 
transporte deve ser considerado 
independente se não tiver quaisquer 
relações comerciais ou outras com a 
empresa verticalmente integrada, com os 
accionistas que detêm o controlo ou com 
os órgãos de direcção de qualquer um 
deles que possam originar um conflito de 
interesses susceptível de prejudicar a sua 
capacidade de apreciação e, em 
particular: 
a) não foi empregado de qualquer ramo 
de produção ou de fornecimento da 
empresa verticalmente integrada nos 
cinco anos que precederam a sua 
nomeação para membro do conselho de 
fiscalização ou da direcção; 
b) não detém interesses na empresa 
verticalmente integrada nem recebe 
qualquer compensação da mesma ou de 
uma empresa afiliada com excepção do 
operador da rede de transporte; 
c) não tem quaisquer relações comerciais 
significativas com qualquer ramo de 
produção ou de fornecimento da empresa 
verticalmente integrada no momento da 
sua designação para membro do conselho 
de fiscalização ou da direcção; 
d) não é membro do órgão de direcção de 
uma sociedade em que a empresa 
verticalmente integrada nomeia membros 
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do  conselho de fiscalização ou da 
direcção. 
14. Os Estados-Membros asseguram a 
elaboração e a implementação, por parte 
dos operadores das redes de transporte, de 
um programa de conformidade que 
enuncie as medidas adoptadas para 
garantir a exclusão de comportamentos 
discriminatórios. O programa deve definir 
as obrigações específicas dos empregados 
com vista à consecução deste objectivo. O 
programa está sujeito à aprovação da 
entidade reguladora ou de qualquer outra 
autoridade nacional competente. A 
observância do programa é controlada de 
forma independente pelo responsável pela 
conformidade. A entidade reguladora 
pode impor sanções se o programa de 
conformidade não for devidamente 
aplicado. 
15. O director-geral ou o órgão de 
direcção do operador da rede de 
transporte nomeia a pessoa ou organismo 
responsável pela conformidade 
encarregado de: 
a) controlar a aplicação do programa de 
conformidade; 
b) redigir um relatório anual que enuncie 
as medidas adoptadas para garantir a 
aplicação do programa de conformidade e 
apresentar este relatório à entidade 
reguladora; 
c) formular recomendações sobre o 
programa de conformidade e a sua 
aplicação. 
16. A independência do responsável pela 
conformidade é garantida, 
nomeadamente, pelos termos do seu 
contrato. 
17. O responsável pela conformidade pode 
ser ouvido regularmente pelo conselho de 
fiscalização ou pela direcção do operador 
da rede de transporte e da empresa 
verticalmente integrada e pelas entidades 
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reguladoras. 
18. O responsável pela conformidade está 
presente em todas as reuniões do conselho 
de fiscalização ou da direcção do 
operador da rede de transporte em que 
são abordadas as seguintes questões: 
a) condições de acesso e ligação à rede, 
incluindo a cobrança das taxas de acesso, 
das receitas associadas ao 
congestionamento e dos pagamentos 
efectuados a título do mecanismo de 
compensação entre operadores de redes 
de transporte em conformidade com o 
artigo 3.° do Regulamento (CE) 
n.° 1228/2003; 
b) acções empreendidas para a 
exploração, a manutenção e o 
desenvolvimento da rede de transporte  
incluindo os investimentos de interligação 
e de ligação; 
c) regras de equilibração, incluindo 
regras para a energia de reserva;
d) compras de produtos energéticos para 
compensar as perdas de energia. 
19. Nestas reuniões, o responsável pela 
conformidade deve evitar que as 
informações relativas às actividades dos 
produtores ou fornecedores que possam 
ser comercialmente sensíveis sejam 
comunicadas de forma discriminatória ao 
conselho de fiscalização ou à direcção. 
20. Os responsáveis pela conformidade 
têm acesso a todos os livros, registos e 
instalações do operador da rede de 
transporte, bem como a todas as 
informações necessárias para o correcto 
desempenho da sua missão 
21. O responsável pela conformidade só 
pode ser nomeado ou destituído pelo 
director-geral ou o órgão de direcção 
mediante aprovação prévia da entidade 
reguladora. 
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Justificação

Os Estados-Membros que não aplicaram a separação da propriedade têm a oportunidade de 
prosseguir a liberalização dos seus mercados sem terem de recorrer a este sistema.

Alteração 25

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6
Directiva 2003/54/CE
Artigo 9 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(6) No artigo 9.º, a alínea a) passa a ter a 
seguinte redacção:

(6) O artigo 9.º é substituído pelo seguinte:

1. O ORT é responsável por:
a) Assegurar a capacidade da rede, a longo 
prazo, para atender pedidos razoáveis de 
transporte de electricidade, explorar, 
manter e desenvolver, em condições 
economicamente viáveis, redes de 
transporte seguras, fiáveis e eficazes, com 
a devida atenção ao ambiente, e promover 
a eficiência energética e a investigação e 
inovação, nomeadamente no que respeita a 
assegurar a penetração das energias 
renováveis e a divulgação das tecnologias 
com baixa dependência do carbono;

a) Assegurar a capacidade da rede, a longo 
prazo, para atender pedidos razoáveis de 
transporte de electricidade, explorar, 
manter e desenvolver, em condições 
economicamente viáveis, redes de 
transporte seguras, fiáveis e eficazes, com 
a devida atenção ao ambiente, e promover 
a eficiência energética e a investigação e 
inovação, nomeadamente no que respeita a 
assegurar a penetração das energias 
renováveis e a divulgação das tecnologias 
com baixa dependência do carbono;

b) Contribuir para a segurança do 
fornecimento através de uma capacidade 
de transporte adequada e da fiabilidade 
do sistema;
c) Gerir os fluxos de energia na rede, 
tendo em conta as trocas com outras 
redes interligadas. Para o efeito, tem a 
responsabilidade de garantir a 
segurança, fiabilidade e eficácia da rede 
e, nesse contexto, de assegurar a 
disponibilização dos serviços auxiliares 
indispensáveis, desde que essa 
disponibilização seja independente de 
qualquer outra rede de transporte com a 
qual a sua esteja interligada;
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d) Fornecer ao operador de qualquer 
outra rede com a qual a sua esteja 
interligada informações suficientes para 
garantir um funcionamento seguro e 
eficiente, um desenvolvimento 
coordenado e a interoperabilidade da 
rede interligada;
e) Velar por que não haja discriminação, 
designadamente entre os utilizadores ou 
categorias de utilizadores da rede, em 
especial em benefício das empresas suas 
coligadas;
f) Facultar aos utilizadores da rede as 
informações de que necessitem para um 
acesso eficaz à rede.
f-A) Assegurar que o benefício da região 
em que opera seja devidamente tido em 
conta. Sem prejuízo dos direitos dos 
accionistas relacionados com a 
rentabilidade do investimento e as 
necessidades do capital, as decisões 
operacionais e de investimento tomadas 
por um ORT serão consistentes com os 
planos de investimento a nível 
comunitário e regional, nos termos dos 
artigos 2.º-C e 2.º-D do Regulamento (CE) 
n.º 1228/2003, facilitarão o 
desenvolvimento e a integração do 
mercado e optimizarão os ganhos em 
termos de bem-estar socioeconómico pelo 
menos a nível regional.
2. Os operadores das redes de transporte 
elaboram um plano decenal de 
desenvolvimento da rede pelo menos de 
dois em dois anos. Devem definir medidas 
eficazes para garantir a adequação da 
rede e a segurança do aprovisionamento.
3. O plano decenal de desenvolvimento da 
rede deve, nomeadamente:
a) informar os participantes no mercado 
sobre as principais infra-estruturas de 
transporte que deverão ser construídas 
nos próximos dez anos;
b) incluir todos os investimentos em 
relação aos quais já tenha sido tomada 
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uma decisão de execução e identificar os 
novos investimentos que deverão ser 
objecto de uma decisão de execução nos 
próximos três anos.
4. A fim de elaborar o plano decenal de 
desenvolvimento da rede, os ORT devem 
formular uma hipótese razoável sobre a 
evolução da produção, do consumo e das 
trocas com outros países, e ter em conta 
os planos de investimento já existentes a 
nível regional e europeu. Os ORT devem 
apresentar o projecto de plano decenal de 
desenvolvimento da rede ao órgão 
nacional competente em tempo útil.
5. O órgão nacional competente deve 
consultar, de forma aberta e transparente, 
todos os utilizadores da rede relevantes 
com base no projecto de plano decenal de 
desenvolvimento da rede referido no n.º 4 
e pode publicar o resultado do processo de 
consulta, nomeadamente no que se refere 
às eventuais necessidades de investimento.
6. O órgão nacional competente verifica 
se o plano decenal de desenvolvimento da 
rede cobre todas as necessidades de 
investimento identificadas na consulta. 
Esta entidade pode obrigar o operador da 
rede de transporte a alterar o seu plano.
7. O órgão nacional competente referido 
nos n.°s 4, 5 e 6 pode ser a entidade 
reguladora nacional, qualquer outra 
autoridade nacional competente ou um 
mandatário designado pelos operadores 
das redes de transporte para assegurar o 
desenvolvimento da rede. Neste último 
caso, os operadores das redes de 
transporte devem submeter à aprovação 
da autoridade pública nacional 
competente o projecto dos estatutos, da 
lista dos membros e do regulamento 
interno.
8. Se o ORT se recusar a efectuar um dos 
investimentos enumerados no plano 
decenal de desenvolvimento da rede que 
deve ser realizado nos três anos seguintes, 
os Estados-Membros providenciarão para 



PE402.516v03-00 182/206 RR\724393PT.doc

PT

que a entidade reguladora ou qualquer 
outra autoridade pública nacional 
competente possa tomar uma das medidas 
seguintes:
a) exigir por todos os meios legais que o 
operador da rede de transporte cumpra as 
suas obrigações de investimento, 
utilizando para o efeito as suas 
capacidades financeiras; ou 
b) convidar investidores independentes a 
apresentar uma proposta para a 
realização do investimento necessário na 
rede de transporte, obrigando 
eventualmente o operador da rede de 
transporte a:
 - aceitar o financiamento por um 
terceiro;
 - aceitar a aquisição por terceiros dos 
novos activos ou proceder à aquisição 
desses activos, ou
 - explorar os novos activos em causa.
As modalidades financeiras deste 
dispositivo estão sujeitas à aprovação da 
entidade reguladora ou de qualquer outra 
autoridade nacional competente.
Em ambos os casos, o regulamento 
tarifário permitirá a cobrança de receitas 
que cubram os custos destes 
investimentos.
9. A autoridade nacional competente 
controla e avalia a aplicação do plano de 
investimento.
10. Os ORT devem criar e publicar 
procedimentos transparentes e eficazes 
para a ligação não discriminatória de 
novas centrais eléctricas à rede. Estes 
procedimentos estão sujeitos à aprovação 
das entidades reguladoras nacionais ou de 
qualquer outra autoridade nacional 
competente.
11. Os ORT não têm o direito de recusar a 
ligação de uma nova central eléctrica 
alegando uma eventual limitação futura 
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das capacidades da rede, nomeadamente 
devido ao congestionamento de partes 
distantes da rede de transporte. O 
operador da rede de transporte deve 
fornecer as informações necessárias.
Os ORT não têm o direito de recusar um 
novo ponto de ligação pelo simples facto 
de que este implicará custos adicionais 
decorrentes da necessidade de aumentar a 
capacidade dos elementos da rede que 
estão próximos do ponto de ligação.

Justificação

Enquanto segundo pilar da opção da separação efectiva da rede, são introduzidas sanções 
eficazes para os reguladores que garantem que o operador da rede de transporte deixe de 
poder impedir investimentos na rede ou o acesso não discriminatório de novos projectos de 
centrais eléctricas à rede. Estas disposições aplicam-se a todos os operadores das redes de 
transporte. As alterações propostas visam assegurar, nomeadamente, que se efectuem os 
investimentos necessários na rede, mesmo contra a vontade do operador da rede de 
transporte, e que não possam ser recusadas ligações à rede.

Alteração 26

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1, ponto 8
Directiva 2003/54/CE
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º Suprimido
Operadores de rede independentes

1. Se, à data de entrada em vigor da 
presente directiva, a rede de transporte 
pertencer a uma empresa verticalmente 
integrada, os Estados-Membros poderão 
permitir derrogações ao disposto no n.º 1 
do artigo 8.º, sob condição de ser 
designado pelo Estado-Membro um 
operador de rede independente, mediante 
proposta do proprietário da rede, e de tal 
designação ser sujeita a aprovação pela 
Comissão. A empresa verticalmente 
integrada proprietária de uma rede de 
transporte não será, em caso algum, 
impedida de tomar medidas com vista a 
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cumprir o disposto no n.º 1 do artigo 8.º.
2. O Estado-Membro só poderá aprovar e 
designar um operador de rede 
independente se:
a) O candidato a operador tiver 
demonstrado que cumpre os requisitos do 
n.º 1, alíneas b) a d), do artigo 8.º;
b) O candidato a operador tiver 
demonstrado que dispõe dos meios 
financeiros e dos recursos técnicos e 
humanos necessários para desempenhar 
as funções decorrentes do disposto no 
artigo 9.º;
c) O candidato a operador se tiver 
comprometido a cumprir um plano 
decenal de desenvolvimento da rede, 
proposto pela entidade reguladora;
d) O proprietário da rede de transporte 
tiver demonstrado a sua capacidade para 
cumprir as obrigações que lhe incumbem 
por força do disposto no n.º 6. Para o 
efeito, fornecerá todas as disposições 
contratuais projectadas com a empresa 
candidata ou com qualquer outra 
entidade pertinente;
e) O candidato a operador tiver 
demonstrado a sua capacidade para 
cumprir as obrigações que lhe incumbem 
por força do Regulamento (CE) 
n.º 1228/2003 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 26 de Junho de 2003, 
relativo às condições de acesso à rede 
para o comércio transfronteiriço de 
electricidade, incluindo a cooperação 
entre operadores de redes de transporte 
aos níveis europeu e regional.
3. As empresas certificadas pela entidade 
reguladora como cumprindo o disposto no 
artigo 8.°-A e no n.º 2 do artigo 10.° serão 
aprovadas e designadas pelos 
Estados-Membros como operadores de 
rede independentes. Aplicar-se-á o 
procedimento de certificação que é 
objecto do artigo 8.º-B.
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4. Se tiver tomado uma decisão em 
conformidade com o procedimento que é 
objecto do artigo 8.º-B e constatar que a 
entidade reguladora não cumpriu a sua 
decisão no prazo de dois meses, a 
Comissão, no prazo de seis meses, 
mediante proposta da Agência de 
Cooperação dos Reguladores da Energia 
e após ter ouvido os pareceres do 
proprietário e do operador da rede de 
transporte, designará um operador 
independente, por um período de 5 anos. 
Em qualquer momento, o proprietário da 
rede de transporte pode propor à entidade 
reguladora a designação de um novo 
operador independente, nos termos do 
procedimento referido no n.° 1 do artigo 
10.°.
5. Cada operador independente será 
responsável por conceder e gerir o acesso 
de terceiros, incluindo a cobrança das 
taxas de acesso e das receitas associadas 
ao congestionamento e os pagamentos no 
âmbito do mecanismo de compensação 
entre operadores de redes de transporte, 
nos termos do artigo 3.º do Regulamento 
(CE) n.º 1228/2003, assim como por 
explorar, manter e desenvolver a rede de 
transporte e por assegurar a capacidade 
da rede para, mediante o planeamento do 
investimento, satisfazer uma procura 
razoável, a longo prazo. No 
desenvolvimento da rede, o operador 
independente será responsável pelo 
planeamento (incluindo o procedimento 
de autorização), pela construção e pela 
adjudicação da nova infra-estrutura. Para 
o efeito, agirá como operador de rede de 
transporte em conformidade com o 
presente capítulo. Os proprietários das 
redes de transporte não podem ser 
responsáveis pela concessão e gestão do 
acesso de terceiros nem pelo planeamento 
do investimento.
6. Após a designação de um operador 
independente, o proprietário da rede de 
transporte deve:
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a) Prestar a cooperação e o apoio 
necessários para o operador independente 
cumprir as suas funções, incluindo, em 
especial, toda a informação pertinente;
b) Financiar os investimentos decididos 
pelo operador independente e aprovados 
pela entidade reguladora ou aceitar o seu 
financiamento por qualquer parte 
interessada, incluindo o operador 
independente. Os pertinentes regimes de 
financiamento serão sujeitos à aprovação 
da entidade reguladora. Antes dessa 
aprovação, a entidade reguladora deve 
consultar o proprietário dos activos, 
juntamente com outras partes 
interessadas;
c) Prever cobertura de responsabilidade 
em relação aos activos da rede, com 
exclusão da parte de responsabilidade 
referente às funções do operador de rede 
independente; 
d) Prestar garantias para facilitar o 
financiamento de eventuais ampliações da 
rede, com excepção dos investimentos em 
que, nos termos da alínea b), tenha dado o 
seu acordo ao financiamento por 
qualquer parte interessada, incluindo o 
operador independente.
7. Em estreita colaboração com a entidade 
reguladora, a autoridade nacional 
competente para a concorrência terá 
todos os poderes pertinentes para 
fiscalizar eficazmente o cumprimento, por 
parte do proprietário da rede de 
transporte, das obrigações que lhe 
incumbem por força do n.º 6.

Justificação

A opção pelos operadores de rede independentes não constitui uma alternativa viável à 
separação da propriedade devido a custos regulamentares demasiado elevados.
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Alteração 27

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1, ponto 8
Directiva 2003/54/CE
Artigo 10-A

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º-A Suprimido
Separação dos proprietários das redes de 

transporte
1. No caso das redes de transporte para as 
quais tenha sido nomeado um operador 
independente, os proprietários que 
fizerem parte de empresas verticalmente 
integradas serão independentes de outras 
actividades não relacionadas com o 
transporte de electricidade, pelo menos 
em termos de forma jurídica, organização 
e tomada de decisões.
2. A fim de assegurar a independência do 
proprietário da rede de transporte a que 
faz referência o n.º 1, aplicar-se-ão os 
seguintes critérios mínimos:

(a) As pessoas responsáveis pela gestão do 
proprietário da rede de transporte não 
podem participar nas estruturas da 
empresa de electricidade integrada 
responsáveis, directa ou indirectamente, 
pela exploração diária da produção, da 
distribuição e do fornecimento de 
electricidade; 
b) Devem ser tomadas medidas adequadas 
para garantir que os interesses 
profissionais das pessoas responsáveis 
pela gestão do proprietário da rede de 
transporte sejam tidos em conta de 
maneira a assegurar a sua capacidade de 
agir de forma independente; 
c) O proprietário da rede de transporte 
elaborará um programa de conformidade 
que enuncie as medidas adoptadas para 
garantir a exclusão de comportamentos 
discriminatórios e o controlo adequado da 
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sua observância. O programa deve definir 
as obrigações específicas dos empregados 
com vista à consecução deste objectivo. A 
pessoa ou organismo responsável pelo 
controlo do programa de conformidade 
apresentará à entidade reguladora um 
relatório anual, que será publicado, com 
as medidas adoptadas.
3. A Comissão pode adoptar directrizes 
tendentes a assegurar o cumprimento 
integral e efectivo do disposto no n.º 2 do 
presente artigo por parte do proprietário 
da rede de transporte. Estas orientações, 
que têm por objectivo alterar elementos 
não essenciais da presente directiva, 
complementando-a, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo, referido no 
n.º 3 do artigo 27.º-B.”

Justificação

Estas disposições baseiam-se no artigo 10.º e não têm, por conseguinte, nenhuma razão de 
ser, caso este último seja suprimido.

Alteração 28 

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8-A (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 11 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) No artigo 11.º, é aditado o seguinte 
parágrafo:
"7-A. Dar-se-á prioridade à electricidade 
produzida a partir de fontes de energia 
renováveis, produção combinada de calor 
e electricidade e outras formas de 
produção integrada, e os custos da ligação 
de novos produtores de electricidade 
produzida a partir de fontes de energia 
renováveis e produção combinada de 
calor e electricidade devem ser objectivos, 
transparentes e não discriminatórios. Um 
sistema europeu de referência 
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(benchmarking) garantirá que não 
existam obstáculos ao estímulo da 
produção dispersa."

Justificação

Os custos da ligação de novas fontes de energia renováveis - especialmente parques eólicos e 
centrais de co-geração de energia - podem reduzir a atractividade dos investimentos. É 
necessário estabelecer tarifas claras e justas que tomem em consideração os benefícios 
adicionais resultantes destas tecnologias.

Alteração 29

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-A

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem garantir a 
independência da entidade reguladora e 
assegurar que ela exerça os seus poderes de 
modo imparcial e transparente. Para o 
efeito, cada Estado-Membro deve 
assegurar que, no exercício das funções 
reguladoras que a presente directiva lhe 
confere, a entidade reguladora seja 
juridicamente distinta e funcionalmente 
independente de qualquer outra entidade 
pública ou privada e que o seu pessoal e as 
pessoas responsáveis pela sua gestão ajam 
independentemente de qualquer interesse 
do mercado e não procurem nem recebam 
instruções de qualquer entidade 
governamental ou outra, pública ou 
privada.

2. Sem prejuízo do disposto no n.º 4, 
alínea a), do artigo 22.º-C, os 
Estados-Membros devem garantir a 
independência da entidade reguladora e 
assegurar que ela exerça os seus poderes de 
modo imparcial e transparente. Para o 
efeito, cada Estado-Membro deve 
assegurar que, no exercício das funções 
reguladoras que a presente directiva lhe 
confere, a entidade reguladora seja 
juridicamente distinta e funcionalmente 
independente de qualquer outra entidade 
pública ou privada e que o seu pessoal e as 
pessoas responsáveis pela sua gestão ajam 
independentemente de qualquer interesse 
do mercado e não procurem nem recebam 
instruções de qualquer entidade 
governamental ou outra, pública ou 
privada.

Alteração 30

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea e)
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Texto da Comissão Alteração

e) Assegurar a impossibilidade de 
subvenções cruzadas entre as actividades 
de transporte, distribuição e fornecimento;

e) Assegurar a impossibilidade de 
subvenções cruzadas entre as actividades 
de transporte, distribuição e fornecimento, 
sem prejuízo do disposto no n.º 4, alínea 
a), do artigo 22.º-C em matéria de serviço 
universal;

Alteração 31

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Fiscalizar a segurança e a fiabilidade das 
redes e analisar as correspondentes regras 
de segurança e fiabilidade;

g) Fiscalizar a segurança e a fiabilidade das 
redes, fixar ou aprovar normas e 
requisitos em matéria de qualidade de 
serviço e de fornecimento e analisar os 
desempenhos em termos de qualidade de 
serviço e de fornecimento e as 
correspondentes regras de segurança e 
fiabilidade;

Justificação

Algumas entidades reguladoras nacionais já têm a obrigação de controlar o funcionamento 
do mercado da electricidade em termos de qualidade do fornecimento e dos serviços 
prestados aos consumidores. É conveniente garantir que as entidades reguladoras nacionais 
sejam responsáveis pela fixação ou aprovação das tarifas de transporte e distribuição e 
respectivas metodologias. As decisões tomadas pelas autoridades reguladoras devem ser 
justificadas em público. Os recursos devem ser apresentados por um organismo independente 
e neutral.

Alteração 32

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea i)
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Texto da Comissão Alteração

i) Fiscalizar o grau de abertura do mercado 
e de concorrência aos níveis grossista e 
retalhista, inclusive no comércio de 
electricidade, nos preços ao consumidor, 
nas taxas de mudança de fornecedor, nas 
taxas de corte da ligação e nas queixas dos 
consumidores em formato acordado, assim 
como os eventuais falseamentos ou 
restrições da concorrência, em colaboração 
com as autoridades responsáveis pela 
concorrência, incluindo a prestação de 
informações pertinentes e a comunicação 
de casos relevantes àquelas autoridades;

i) Fiscalizar o grau da efectiva abertura do 
mercado e de concorrência aos níveis 
grossista e retalhista, inclusive no comércio 
de electricidade, nos preços ao consumidor, 
nas taxas de mudança de fornecedor, nas 
condições de pagamento antecipado que 
traduzam o consumo real, nas taxas de 
ligação e corte da ligação, nas taxas de 
manutenção e nas queixas dos 
consumidores em formato acordado, assim 
como os eventuais falseamentos ou 
restrições da concorrência, em colaboração 
com as autoridades responsáveis pela 
concorrência, incluindo a prestação de 
informações pertinentes e a comunicação 
de casos relevantes àquelas autoridades;

Justificação

Dotar a autoridade de um poder de controlo sobre um leque mais vasto de taxas e de 
despesas reforça as possibilidades de escolha que se oferecem aos consumidores.

Alteração 33

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1, ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n. º 1 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

k) Sem prejuízo das competências de 
outras autoridades nacionais, assegurar 
padrões elevados de serviço universal e 
público de electricidade, protecção aos 
clientes vulneráveis e eficácia para as 
medidas de protecção dos consumidores 
estabelecidas no anexo A;

k) Sem prejuízo das competências de 
outras autoridades nacionais, assegurar em 
toda a União Europeia, padrões 
uniformes, transparentes e elevados de 
serviço universal e público de electricidade 
para os consumidores de electricidade e, 
nomeadamente, para os cidadãos, e 
garantir a protecção aos clientes 
vulneráveis e eficácia para as medidas de 
protecção de todos os consumidores 
estabelecidas no anexo A;
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Justificação

Uma maior clarificação das obrigações da entidade reguladora terá uma incidência positiva  
no funcionamento do mercado e acabará por beneficiar os consumidores.

Alteração 34

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 1 – alínea m)

Texto da Comissão Alteração

m) Assegurar o acesso aos dados de 
consumo dos clientes, a aplicação de um 
formato harmonizado para os dados de 
consumo e o acesso aos dados, em 
conformidade com o anexo A, alínea h);

m) Assegurar o acesso aos dados de 
consumo dos clientes, inclusive no que diz 
respeito aos preços e a todas as despesas 
conexas, a aplicação de um formato 
harmonizado facilmente compreensível 
para esses dados, um pagamento 
antecipado que traduza o consumo real e 
o acesso pronto de todos os consumidores 
a esses dados, em conformidade com o 
anexo A, alínea h);

Justificação

Uma maior clarificação das obrigações da entidade reguladora terá uma incidência positiva 
no funcionamento do mercado e acabará por beneficiar os consumidores.

Alteração 35

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 3 – alíneas b), c) e d)

Texto da Comissão Alteração

b) Levar a efeito, em colaboração com a 
autoridade nacional da concorrência, 
investigações sobre o funcionamento dos 
mercados da electricidade e decidir, na 
ausência de violação das regras da 
concorrência, as medidas necessárias e 
proporcionadas para promover uma 
concorrência efectiva e assegurar o 
funcionamento adequado do mercado, 

b) Levar a efeito, em colaboração com a 
autoridade nacional da concorrência, 
investigações sobre o funcionamento dos 
mercados da electricidade e decidir, na 
ausência de violação das regras da 
concorrência, as medidas necessárias e 
proporcionadas para promover uma 
concorrência efectiva e assegurar o 
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incluindo centrais eléctricas virtuais; funcionamento adequado do mercado;

c) Pedir às empresas de electricidade 
informações pertinentes para o 
cumprimento das suas funções;

c) Pedir às empresas de electricidade 
informações razoáveis pertinentes para o 
cumprimento das suas funções;

d) Impor sanções eficazes, adequadas e 
dissuasoras às empresas de electricidade 
que não cumprirem as obrigações que lhes 
incumbem por força da presente directiva 
ou de quaisquer decisões da entidade 
reguladora ou da Agência; 

d) Impor de forma imparcial, quando 
necessário, sanções proporcionadas e 
consistentes às empresas de electricidade 
que não cumprirem as obrigações que lhes 
incumbem por força da presente directiva 
ou de quaisquer decisões vinculativas da 
entidade reguladora ou da Agência;

Justificação

As tarefas e responsabilidades dos reguladores nacionais não devem confundir-se com as das 
outras autoridades relevantes e deve prestar-se a devida atenção às partes que possam ser 
afectadas pelas decisões de regulação. Neste contexto, medidas estruturais de vasto alcance, 
como centrais eléctricas virtuais, só devem ser ponderadas no quadro da legislação de 
concorrência comunitária e devem aplicar-se com a realização dos controlos e ajustes 
necessários.

Alteração 36

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Ligação e acesso às redes nacionais, 
incluindo as tarifas de transporte e 
distribuição. Estas tarifas devem permitir 
que os investimentos necessários sejam 
realizados de molde a garantir a viabilidade 
das redes;

a) Ligação e acesso às redes nacionais, 
incluindo as tarifas de transporte e 
distribuição e as respectivas metodologias 
ou, em alternativa, as metodologias e 
respectivo controlo para a fixação ou 
aprovação das tarifas de transporte e 
distribuição. Estas tarifas garantirão que 
os requisitos do serviço universal sejam 
cumpridos e permitirão que os 
investimentos necessários sejam realizados 
de molde a garantir a viabilidade das redes. 
Isto pode incluir um tratamento 
regulamentar específico para os novos 
investimentos;

Justificação
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Algumas entidades reguladoras nacionais já têm a obrigação de controlar o funcionamento 
do mercado da electricidade em termos de qualidade do fornecimento e dos serviços 
prestados aos consumidores. É conveniente garantir que as entidades reguladoras nacionais 
sejam responsáveis pela fixação ou aprovação das tarifas de transporte e distribuição e 
respectivas metodologias. As decisões tomadas pelas autoridades reguladoras devem ser 
justificadas em público. Os recursos devem ser apresentados por um organismo independente 
e neutral.

Alteração 37

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 12

Texto da Comissão Alteração

12. As decisões tomadas pelas entidades 
reguladoras devem ser fundamentadas.

12. As decisões tomadas pelas entidades 
reguladoras devem ser justificadas e 
tornadas públicas, proporcionadas e 
necessárias, tendo devidamente em conta 
as opiniões dos participantes no mercado 
e as obrigações contratuais aplicáveis, 
bem como os custos e benefícios que a 
decisão deverá ter.

Justificação

Algumas entidades reguladoras nacionais já têm a obrigação de controlar o funcionamento 
do mercado da electricidade em termos de qualidade do fornecimento e dos serviços 
prestados aos consumidores. É conveniente garantir que as entidades reguladoras nacionais 
sejam responsáveis pela fixação ou aprovação das tarifas de transporte e distribuição e 
respectivas metodologias. As decisões tomadas pelas autoridades reguladoras devem ser 
justificadas em público. Os recursos devem ser apresentados por um organismo independente 
e neutral.

Alteração 38

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-C – n.º 13

Texto da Comissão Alteração

13. Os Estados-Membros devem assegurar 
a existência de mecanismos adequados de 
âmbito nacional que confiram a uma parte 

13. Os Estados-Membros devem assegurar 
a existência de mecanismos adequados de 
âmbito nacional que confiram a uma parte 
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afectada por uma decisão da entidade 
reguladora nacional direito de recurso a um 
organismo independente das partes 
envolvidas.

afectada por uma decisão da entidade 
reguladora nacional direito de recurso a um 
órgão jurisdicional nacional ou a outra 
autoridade nacional independente das 
partes envolvidas e de qualquer governo.

Justificação

Algumas entidades reguladoras nacionais já têm a obrigação de controlar o funcionamento 
do mercado da electricidade em termos de qualidade do fornecimento e dos serviços 
prestados aos consumidores. É conveniente garantir que as entidades reguladoras nacionais 
sejam responsáveis pela fixação ou aprovação das tarifas de transporte e distribuição e 
respectivas metodologias. As decisões tomadas pelas autoridades reguladoras devem ser 
justificadas em público. Os recursos devem ser apresentados por um organismo independente 
e neutral.

Alteração 39

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-F – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Uma autoridade referida no n.º 1 
pode solicitar os dados a uma empresa de 
fornecimento se essa autoridade tiver a 
necessidade devidamente fundamentada 
de realizar uma investigação.

Justificação

Os reguladores devem poder ter acesso à informação do mercado grossista, mas se o 
fizessem indevidamente seria um custo desnecessário para as empresas e um obstáculo 
injustificado para os novos operadores. Embora não afecte a obrigação de conservar os 
dados, a directiva deve definir de que forma as autoridades nacionais de regulação e 
concorrência e a Comissão têm acesso a esta informação.

Alteração 40

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/54/CE
Artigo 22-F – n. º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. A entidade reguladora pode decidir 
disponibilizar alguns destes elementos a 
intervenientes no mercado, sob condição 
de não serem divulgadas informações 
comercialmente sensíveis sobre 
intervenientes ou transacções em concreto. 
O disposto no presente número não se 
aplica às informações sobre instrumentos 
financeiros abrangidos pelo âmbito de 
aplicação da Directiva 2004/39/CE.

3. A entidade reguladora apresenta um 
relatório sobre os resultados das suas 
investigações ou do seu pedido a 
intervenientes no mercado de elementos 
sobre esta informação, assegurando ao 
mesmo tempo que não sejam divulgadas 
informações comercialmente sensíveis 
sobre intervenientes ou transacções em 
concreto. 

Justificação

A fim de assegurar a transparência na tomada de decisões e, ao mesmo tempo, o respeito da 
confidencialidade comercial, é necessário modificar o n.º 3.

Alteração 41

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14-A (novo)
Directiva 2003/54/CE
Artigo 28 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) No artigo 28.º, é aditado o seguinte 
parágrafo:
"3-A. Até ...*, a Comissão solicita a um 
organismo de avaliação profissional 
independente que reveja, após consultar 
as partes interessadas, incluindo 
organizações de consumidores, e 
estabelecer os seus próprios critérios, as 
disposições relativas à separação das 
redes de transporte e ao seu impacto no 
funcionamento do mercado interno no 
sector da electricidade. Esse organismo 
analisa, nomeadamente, em que medida a 
aplicação da separação da propriedade e 
uma separação efectiva e eficaz das redes 
de transporte deram origem a uma 
concorrência justa e efectiva no mercado 
interno no sector da electricidade. A 
Comissão apresenta os resultados dessa 
análise no contexto do relatório referido 
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no n.º 1. O relatório examina, 
nomeadamente, a necessidade de a 
Comissão propor alterações à presente 
directiva, após consultar o Parlamento 
Europeu. A conclusão sobre a eventual 
necessidade de alterações será 
acompanhada de uma declaração 
pormenorizada das razões. Se necessário, 
o relatório será acompanhado de uma 
proposta legislativa.
* Seis anos a contar da data de transposição 
da directiva modificativa."

Justificação

Esta alteração insta a Comissão a proceder a uma revisão exaustiva do impacto das 
disposições relativas à separação e, mais concretamente, do êxito de uma separação efectiva 
e eficaz. Solicita-se à Comissão que apresente um relatório sobre a revisão e que proponha, 
se for caso disso, as alterações necessárias à directiva no caso de uma separação efectiva e 
eficaz se revelar insuficiente.

Alteração 42

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14-B (novo)
Directiva 2003/54/CE
Anexo A – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(14-B) No anexo A, a alínea a) passa a ter 
a seguinte redacção:
"a) Tenham direito a um contrato com o 
seu fornecedor de serviços de 
electricidade que especifique:
- a identidade e o endereço do 
fornecedor,
- os serviços fornecidos, os níveis de 
qualidade dos serviços fornecidos, bem 
como a data de ligação inicial,
- [...] o tipo de serviços de manutenção 
propostos,
- os meios através dos quais podem ser 
obtidas informações actualizadas sobre 
as tarifas e as taxas de manutenção 
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aplicáveis,
- a duração do contrato, as condições de 
renovação e termo dos serviços e do 
contrato, a existência de um eventual 
direito de rescisão sem encargos,
- qualquer compensação e as disposições 
de reembolso aplicáveis se os níveis de 
qualidade dos serviços contratados não 
forem atingidos, nomeadamente uma 
facturação inexacta e em atraso, 
- o método a utilizar para dar início aos 
procedimentos de resolução de litígios de 
acordo com a alínea f), 
- as informações sobre os direitos dos 
consumidores, incluindo todos os direitos 
antes mencionados, que serão  
regularmente comunicados, de forma 
clara e facilmente compreensível, por 
correio ou correio electrónico, e
- as coordenadas da autoridade de recurso 
competente, bem como a indicação 
pormenorizada do procedimento a 
adoptar pelos consumidores em caso de 
litígio."

Justificação

A presente alteração visa garantir aos consumidores o direito fundamental que lhes assiste a 
contratos transparentes. O acesso a estas informações constitui um elemento essencial da 
protecção dos consumidores e deverá ser mencionado na futura Carta dos Consumidores de 
Energia.

Alteração 43

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14-C (novo)
Directiva 2003/54/CE
Anexo A – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(14-C) No anexo A, a alínea b) passa a ter 
a seguinte redacção:
"b) Sejam notificados de modo 
adequado de qualquer intenção de 



RR\724393PT.doc 199/206 PE402.516v03-00

PT

alterar as condições contratuais e sejam 
informados do seu direito de rescisão 
sem encargos, ao serem notificados. Os 
prestadores de serviços devem notificar 
directamente os seus assinantes de 
qualquer aumento dos encargos, em 
momento oportuno, não posterior a um 
período normal de facturação após a 
entrada em vigor do aumento, e de uma 
forma transparente e compreensível. Os 
Estados-Membros devem garantir que 
os clientes sejam livres de rescindir os 
contratos se não aceitarem as novas 
condições que lhes forem notificadas 
pelos respectivos fornecedores de 
serviços de electricidade;"

Justificação

A presente alteração visa garantir aos consumidores o direito fundamental que lhes assiste a 
contratos transparentes. O acesso a informações claras e compreensíveis constitui um 
elemento essencial da protecção dos consumidores e deverá ser mencionado na futura Carta 
dos Consumidores de Energia.

Alteração 44

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14-D (novo)
Directiva 2003/54/CE
Anexo A – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(14-D) No anexo A, a alínea c) passa a ter 
a seguinte redacção:
"c) Recebam informações transparentes, 
independentes e comparáveis sobre os 
preços e tarifas aplicáveis e as condições 
normais de acesso e utilização dos 
serviços de electricidade aos níveis 
nacional e comunitário;"

Justificação

O acesso a informações claras, em que figurem elementos comparáveis, constitui um 
elemento essencial da protecção dos consumidores e deverá ser mencionado na futura Carta 
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dos Consumidores de Energia.

Alteração 45

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14-E (novo)
Directiva 2003/54/CE
Anexo A – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(14-E) No anexo A, a alínea d) passa a ter 
a seguinte redacção:
"d) Disponham de uma ampla escolha 
quanto aos métodos de pagamento para 
não discriminar os clientes vulneráveis, 
que incluirão contadores pré-pagos e 
sistemas de cálculo de tarifas gratuitos, se 
for caso disso. Qualquer diferença nos 
termos e condições deverá reflectir os 
custos dos diferentes sistemas de 
pagamento para o fornecedor. As 
condições gerais devem ser equitativas e 
transparentes e ser redigidas em 
linguagem clara e compreensível. Os 
clientes devem ser protegidos contra 
métodos de venda abusivos ou 
enganadores, em conformidade com o 
disposto na Directiva 2005/29/CE, 
incluindo quaisquer entraves 
extracontratuais impostos pelo operador;"

Justificação

É indispensável proteger mais especificamente os consumidores vulneráveis, nomeadamente 
contra os métodos de venda mencionados na Directiva 2005/29/CE, de 11 de Maio de 2005, 
relativa às práticas comerciais desleais das empresas face aos consumidores no mercado 
interno. Nesta perspectiva, a futura Carta dos Consumidores de Energia deverá conferir um 
lugar de destaque às medidas que visam os consumidores vulneráveis. 

Alteração 46

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14-F (novo)
Directiva 2003/54/CE
Anexo A – alínea f)
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Texto da Comissão Alteração

(14-F) No anexo A, a alínea f) passa a ter 
a seguinte redacção:
"f) Disponham de procedimentos 
transparentes, simples e baratos para o 
tratamento das suas queixas. 
Nomeadamente, todos os consumidores 
terão direito à prestação de serviços e ao 
tratamento de reclamações por parte do 
seu operador de serviços de electricidade, 
em conformidade com as normas 
internacionais ISO 10001, ISO 10002 e 
ISO 10003. Tais procedimentos devem 
permitir que os litígios sejam resolvidos 
de modo justo e rápido, e no prazo de 
três meses, prevendo, quando 
justificado, um sistema de reembolso 
e/ou compensação. Os procedimentos 
devem seguir, sempre que possível, os 
princípios fixados na Recomendação 
98/257/CE da Comissão;"

Justificação

A norma ISO 10001 prevê a satisfação do cliente através do estabelecimento de orientações 
para códigos de conduta. A norma ISO 10002 prevê orientações para o tratamento de 
queixas. A norma ISO 10003 prevê orientações para a resolução de litígios exteriores às 
organizações.

Alteração 47

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 15
Directiva 2003/54/CE
Anexo A – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Tenham à disposição os seus próprios 
dados de consumo e possam, gratuitamente 
e mediante acordo explícito, conceder a 
qualquer empresa com licença de 
fornecimento acesso aos seus dados de 
consumo. A parte responsável pela gestão 
dos dados é obrigada a facultá-los à 

h) Tenham à disposição os seus próprios 
dados de consumo e possam, gratuitamente 
e mediante acordo explícito, conceder a 
qualquer empresa com licença de 
fornecimento acesso aos seus dados de 
consumo, que podem incluir o 
fornecimento de energia disponível numa 
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empresa. Os Estados-Membros definirão 
um formato para os dados e um 
procedimento para o acesso dos 
fornecedores e dos consumidores a esses 
dados. Não poderão ser debitados aos 
consumidores custos adicionais por este 
serviço.

determinada zona e todos os mecanismos 
nacionais e comunitários destinados a 
promover a eficiência energética. A parte 
responsável pela gestão dos dados é 
obrigada a facultá-los à empresa. Os 
Estados-Membros definirão um formato 
para os dados e um procedimento para o 
acesso dos fornecedores e dos 
consumidores a esses dados. Não poderão 
ser debitados aos consumidores custos 
adicionais por este serviço.

Justificação

A inclusão deste género de informações deverá incentivar comportamentos responsáveis em 
termos de impacto ambiental e aumentar, neste domínio, a influência positiva dos 
consumidores na natureza do mercado. A obrigação de prestar as informações em causa 
deveria ser indicada aos consumidores através da futura Carta dos Consumidores de 
Energia, cujo envio aos clientes, aquando da celebração de novos contratos, seria desejável. 

Alteração 48

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 15
Directiva 2003/54/CE
Anexo A – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Sejam devidamente informados todos os 
meses sobre o consumo e o custo efectivos 
da electricidade. Não poderão ser debitados 
aos consumidores custos adicionais por 
este serviço.

i) Sejam devidamente informados todos os 
meses sobre o consumo e o custo efectivos 
da electricidade, que podem incluir o 
fornecimento de energia disponível numa 
determinada zona e todas as medidas 
nacionais e comunitárias destinadas a 
promover a eficiência energética, e 
tenham livre acesso a essa informação ao 
longo do mês. Não poderão ser debitados 
aos consumidores custos adicionais por 
este serviço. Serão instalados em todos os 
agregados familiares contadores 
inteligentes, com a indicação exacta do 
consumo de energia e das horas de 
consumo.
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Justificação

Os contadores inteligentes indicam o consumo real ao fornecedor e informam o consumidor 
dos custos do consumo efectivo. Tal circunstância seria de molde a possibilitar que os 
consumidores reduzissem a procura durante os picos de consumo e também as suas despesas 
com energia. A futura Carta deverá mencionar a existência dos contadores a que se alude e 
incitar à sua utilização.  

Alteração 49

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 15-A (novo)
Directiva 2003/54/CE
Anexo A – ponto 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) No anexo A, é aditado o seguinte 
parágrafo:
"A Comissão estabelece, em consulta com 
o Parlamento Europeu e o Conselho, uma 
Carta Europeia sobre os Direitos dos 
Consumidores de Energia. Esta Carta 
constitui uma referência para orientações 
a estabelecer pelos Estados-Membros, os 
reguladores nacionais, a Agência e a 
Comissão."

Justificação

Uma vez estabelecida, a Carta sobre os Direitos dos Consumidores de Energia deve ser 
considerada uma lista abrangente dos direitos dos consumidores no sector da energia e 
utilizada enquanto tal por todas as autoridades nacionais e europeias aquando da regulação 
dos fornecedores de serviços de energia.

Alteração 50

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 15-B (novo)
Directiva 2003/54/CE
Anexo A – ponto 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-B) No anexo A, é aditado o seguinte 
parágrafo:
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"A Comissão pode adoptar medidas para 
a aplicação deste anexo, incluindo, 
nomeadamente, quando forem 
desenvolvidas normas adicionais 
relacionadas com a alínea f), com vista à 
incorporação dos direitos articulados na 
Carta Europeia sobre os Direitos dos 
Consumidores de Energia e, se 
necessário, à luz da experiência. Essas 
medidas, destinadas a alterar elementos 
não essenciais da presente directiva, 
completando-a, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 27.º-B."

Justificação

Todos os direitos aplicáveis articulados na Carta Europeia sobre os Direitos dos 
Consumidores de Energia que complementem os que já figuram no anexo A, além dos 
requisitos estabelecidos no artigo 3.º da presente directiva, devem ser incluídos nesta, 
sendo-lhes conferido pleno efeito jurídico. O anexo A pode requerer uma actualização 
posterior à luz do desenvolvimento de novas normas, da experiência obtida na execução da 
presente directiva e de quaisquer problemas que surjam com os consumidores, na medida do 
necessário para assegurar o disposto no artigo 3.º.
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Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, 
Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, 
Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana 
Vălean e Alejo Vidal-Quadras.

Suplente(s) presente(s) no momento da 
votação final

Daniel Caspary, Dorette Corbey, Göran Färm, Juan Fraile Cantón, 
Robert Goebbels, Gunnar Hökmark e Vittorio Prodi.

Suplente(s) (nº 2 do art. 178º) 
presente(s) no momento da votação final

Daniel Strož

Data de entrega 19.5.2008


