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Alteração 762
Jaromír Kohlíček

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. As entidades reguladoras devem 
proporcionar incentivos aos operadores de 
redes de distribuição para a aquisição por 
concurso de serviços para o funcionamento 
e desenvolvimento das suas redes e a 
integração de soluções inovadoras nas 
redes de distribuição. Para o efeito, as 
entidades reguladoras devem reconhecer 
como elegíveis e incluir todos os custos 
relevantes nas tarifas de distribuição e 
introduzir objetivos de desempenho para 
incentivar os operadores de redes de 
distribuição a aumentar a eficiência, 
incluindo a eficiência energética, das suas 
redes.

8. As entidades reguladoras devem 
proporcionar incentivos aos operadores de 
redes de distribuição para a aquisição por 
concurso de serviços para o funcionamento 
e desenvolvimento das suas redes e a 
integração de soluções inovadoras nas 
redes de distribuição. Para o efeito, as 
entidades reguladoras devem reconhecer 
como elegíveis e incluir todos os custos 
relevantes nas tarifas de distribuição e 
introduzir objetivos de desempenho para 
incentivar os operadores de redes de 
distribuição a aumentar a eficiência, 
incluindo a eficiência energética, das suas 
redes. Os ORD e os ORT têm o direito de 
aprovar serviços de flexibilidade que 
garantam a estabilidade da rede através 
dos recursos operacionais de rede, ou 
seja, os custos de aquisição de tais 
serviços de flexibilidade ou a construção e 
o funcionamento de uma instalação de 
armazenamento, que proporcione a 
flexibilidade necessária, devem ser 
considerados como infraestrutura da rede 
e tratados igualmente como investimentos 
no alargamento da rede.

Or. en

Alteração 763
Hans-Olaf Henkel

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração
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8. As entidades reguladoras devem 
proporcionar incentivos aos operadores de 
redes de distribuição para a aquisição por 
concurso de serviços para o funcionamento 
e desenvolvimento das suas redes e a 
integração de soluções inovadoras nas 
redes de distribuição. Para o efeito, as 
entidades reguladoras devem reconhecer 
como elegíveis e incluir todos os custos 
relevantes nas tarifas de distribuição e 
introduzir objetivos de desempenho para 
incentivar os operadores de redes de 
distribuição a aumentar a eficiência, 
incluindo a eficiência energética, das suas 
redes.

8. As entidades reguladoras devem 
proporcionar incentivos aos operadores de 
redes de distribuição para a aquisição por 
concurso de serviços para o funcionamento 
e desenvolvimento das suas redes e a 
integração de soluções inovadoras nas 
redes de distribuição. Para o efeito, as 
entidades reguladoras devem reconhecer 
como elegíveis e incluir todos os custos 
relevantes nas tarifas de distribuição e 
introduzir objetivos de desempenho para 
incentivar os operadores de redes de 
distribuição a aumentar a eficiência, 
incluindo a eficiência energética, das suas 
redes. Os ORD e os ORT têm o direito de 
aprovar serviços de flexibilidade que 
garantam a estabilidade da rede através 
de recursos operacionais de rede. Os 
custos de aquisição de tais serviços de 
flexibilidade ou a construção e o 
funcionamento de uma instalação de 
armazenamento, que proporcione a 
flexibilidade necessária, devem ser 
considerados como infraestrutura da rede 
e tratados igualmente como investimentos 
no alargamento da rede.

Or. en

Alteração 764
Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. As entidades reguladoras devem 
proporcionar incentivos aos operadores de 
redes de distribuição para a aquisição por 
concurso de serviços para o 
funcionamento e desenvolvimento das 
suas redes e a integração de soluções 
inovadoras nas redes de distribuição. Para 
o efeito, as entidades reguladoras devem 
reconhecer como elegíveis e incluir todos 
os custos relevantes nas tarifas de 

8. As entidades reguladoras devem 
proporcionar incentivos aos operadores de 
redes de distribuição com vista à
integração de soluções inovadoras na rede 
de distribuição. Para o efeito, as entidades 
reguladoras devem reconhecer todos os 
custos razoáveis dos operadores de redes 
de distribuição para soluções inovadoras. 
Estes incluem, inter alia, a investigação e 
desenvolvimento, a execução de projetos-
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distribuição e introduzir objetivos de 
desempenho para incentivar os operadores 
de redes de distribuição a aumentar a 
eficiência, incluindo a eficiência 
energética, das suas redes.

piloto e o lançamento de novas 
tecnologias, bem como contratos de 
serviços que os operadores de redes 
adjudicam para o funcionamento e o 
desenvolvimento das suas redes. Esses 
custos são tomados em consideração pelos
operadores de redes de distribuição nas 
tarifas de distribuição. Os sistemas 
reguladores oferecem aos operadores de 
redes de distribuição incentivos para
aumentar a eficiência, incluindo a 
eficiência energética, das suas redes.

Or. en

Justificação

The need for innovation in the distribution networks is rightly highlighted. Because DSOs are 
natural monopolies and regulated businesses, they have to develop these innovative concepts 
under a certain regulatory framework that incentivises them. Innovative solutions will be 
successful through the close cooperation between DSOs and service providers. DSOs need 
cost efficient incentives for R&D, piloting and the introduction of new technologies into the 
operation of the grid. Regulators should acknowledge that innovative grids will necessarily 
invest in OPEX and CAPEX and that new technologies may not always be successful and fail. 
A regulation that burdens the risk of failure only on DSOs causes DSOs to avoid the risk of 
innovation. Therefore it is justified to share the risk of innovation and if needed recognize the 
costs of failed innovation, because in the end DSOs will also share the benefits of innovation 
with the customers.

Alteração 765
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. As entidades reguladoras devem 
proporcionar incentivos aos operadores de
redes de distribuição para a aquisição por 
concurso de serviços para o funcionamento 
e desenvolvimento das suas redes e a
integração de soluções inovadoras nas 
redes de distribuição. Para o efeito, as 
entidades reguladoras devem reconhecer 
como elegíveis e incluir todos os custos 

8. As entidades reguladoras devem 
proporcionar incentivos às redes de 
distribuição com vista à máxima eficiência
no funcionamento e desenvolvimento das 
suas redes e à integração de soluções 
inovadoras nas redes de distribuição, 
designadamente através da aquisição de 
serviços, incluindo a redução da carga 
através da resposta do lado da procura em 
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relevantes nas tarifas de distribuição e 
introduzir objetivos de desempenho para 
incentivar os operadores de redes de 
distribuição a aumentar a eficiência, 
incluindo a eficiência energética, das suas 
redes.

detrimento de desenvolvimentos a nível 
das redes e da agregação de 
armazenamento para serviços auxiliares. 
Para o efeito, as entidades reguladoras 
devem reconhecer como elegíveis e incluir 
todos os custos relevantes nas tarifas de 
distribuição e introduzir objetivos de 
desempenho para incentivar os operadores
de redes de distribuição a aumentar a 
eficiência, incluindo a eficiência 
energética, e permitir e incentivar a 
redução da procura e a flexibilidade das 
suas redes.

Or. en

Alteração 766
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. As entidades reguladoras devem
proporcionar incentivos aos operadores de 
redes de distribuição para a aquisição por 
concurso de serviços para o funcionamento 
e desenvolvimento das suas redes e a 
integração de soluções inovadoras nas 
redes de distribuição. Para o efeito, as 
entidades reguladoras devem reconhecer 
como elegíveis e incluir todos os custos 
relevantes nas tarifas de distribuição e 
introduzir objetivos de desempenho para 
incentivar os operadores de redes de 
distribuição a aumentar a eficiência, 
incluindo a eficiência energética, das suas 
redes.

8. As entidades reguladoras podem
proporcionar incentivos aos operadores de 
redes de distribuição para a aquisição por 
concurso de serviços para o funcionamento 
e desenvolvimento das suas redes e a 
integração de soluções inovadoras nas 
redes de distribuição, desde que tais 
incentivos sejam considerados como 
trazendo benefícios relevantes para os 
consumidores e tomando sempre em 
consideração as especificidades locais. 
Para o efeito, as entidades reguladoras 
devem reconhecer como elegíveis e incluir 
os custos razoáveis e eficientes nas 
receitas permitidas cobertas pelas tarifas 
de distribuição e introduzir objetivos de 
desempenho para incentivar os operadores 
de redes de distribuição a aumentar a 
eficiência, incluindo a eficiência 
energética, das suas redes.

Or. en
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Alteração 767
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen 
Freund, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Dan Nica

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. As entidades reguladoras devem 
proporcionar incentivos aos operadores de 
redes de distribuição para a aquisição por 
concurso de serviços para o funcionamento 
e desenvolvimento das suas redes e a 
integração de soluções inovadoras nas 
redes de distribuição. Para o efeito, as 
entidades reguladoras devem reconhecer 
como elegíveis e incluir todos os custos 
relevantes nas tarifas de distribuição e 
introduzir objetivos de desempenho para 
incentivar os operadores de redes de 
distribuição a aumentar a eficiência, 
incluindo a eficiência energética, das suas 
redes.

8. As entidades reguladoras devem 
proporcionar incentivos aos operadores de 
redes de distribuição para o funcionamento 
e desenvolvimento das suas redes e a 
integração de soluções inovadoras nas 
redes de distribuição, incluindo através da 
aquisição por concurso de serviços. Para o 
efeito, as entidades reguladoras devem 
reconhecer como elegíveis e incluir todos 
os custos relevantes nas tarifas de 
distribuição e introduzir objetivos de 
desempenho para incentivar os operadores 
de redes de distribuição a aumentar a 
eficiência, incluindo a eficiência energética 
e a digitalização das redes de distribuição, 
incluindo a implantação de redes 
inteligentes e de sistemas de contadores 
inteligentes, das suas redes.

Or. en

Alteração 768
Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. As entidades reguladoras devem 
proporcionar incentivos aos operadores de 
redes de distribuição para a aquisição por 
concurso de serviços para o funcionamento 
e desenvolvimento das suas redes e a 
integração de soluções inovadoras nas 
redes de distribuição. Para o efeito, as 

8. As entidades reguladoras devem 
proporcionar incentivos aos operadores de 
redes de distribuição para a aquisição por 
concurso de serviços para o funcionamento 
e desenvolvimento das suas redes e a 
integração de soluções inovadoras nas 
redes de distribuição. Para o efeito, as 
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entidades reguladoras devem reconhecer 
como elegíveis e incluir todos os custos 
relevantes nas tarifas de distribuição e 
introduzir objetivos de desempenho para 
incentivar os operadores de redes de 
distribuição a aumentar a eficiência, 
incluindo a eficiência energética, das suas 
redes.

entidades reguladoras devem reconhecer 
como elegíveis e incluir apenas os custos 
relevantes nas tarifas de distribuição e 
introduzir objetivos de desempenho para 
atualizar as redes existentes e implantar 
redes inteligentes de forma transparente,
incentivar os operadores de redes de 
distribuição a aumentar a eficiência, 
incluindo a eficiência energética e o 
armazenamento de energia, das suas 
redes.

Or. en

Alteração 769
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. As entidades reguladoras devem 
proporcionar incentivos aos operadores de 
redes de distribuição para a aquisição por 
concurso de serviços para o funcionamento 
e desenvolvimento das suas redes e a 
integração de soluções inovadoras nas 
redes de distribuição. Para o efeito, as 
entidades reguladoras devem reconhecer 
como elegíveis e incluir todos os custos 
relevantes nas tarifas de distribuição e 
introduzir objetivos de desempenho para 
incentivar os operadores de redes de 
distribuição a aumentar a eficiência, 
incluindo a eficiência energética, das suas 
redes.

8. As entidades reguladoras devem 
proporcionar incentivos aos operadores de 
redes de distribuição para a aquisição por 
concurso de serviços para o funcionamento 
e desenvolvimento das suas redes e a 
integração de soluções inovadoras nas 
redes de distribuição. Para o efeito, as 
entidades reguladoras devem reconhecer 
como elegíveis e incluir todos os custos 
relevantes nas tarifas de distribuição e 
introduzir objetivos de desempenho para 
incentivar os operadores de redes de 
distribuição a aumentar a eficiência, 
incluindo a eficiência energética e a 
flexibilidade, das suas redes e promover a 
integração de energia proveniente de 
fontes renováveis.

Or. en

Justificação

A linguagem existente apenas reflete a necessidade de aumentar a eficiência das redes de 
distribuição. Os operadores de redes de distribuição devem igualmente ser incentivados a 
promover a flexibilidade na rede e a integração de energia proveniente de fontes renováveis, 
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de acordo com a linguagem utilizada no artigo 59.º, n.º 1, alínea k), da Diretiva 2009/72/CE 
reformulada proposta pela COM(2016) 864.

Alteração 770
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. As entidades reguladoras devem 
proporcionar incentivos aos operadores de 
redes de distribuição para a aquisição por 
concurso de serviços para o funcionamento 
e desenvolvimento das suas redes e a 
integração de soluções inovadoras nas 
redes de distribuição. Para o efeito, as 
entidades reguladoras devem reconhecer 
como elegíveis e incluir todos os custos 
relevantes nas tarifas de distribuição e 
introduzir objetivos de desempenho para 
incentivar os operadores de redes de 
distribuição a aumentar a eficiência, 
incluindo a eficiência energética, das suas 
redes.

8. As entidades reguladoras devem 
proporcionar incentivos aos operadores de 
redes de distribuição para a aquisição por 
concurso de serviços para o funcionamento 
e desenvolvimento das suas redes e a 
integração de soluções inovadoras nas 
redes de distribuição. Para o efeito, as 
entidades reguladoras devem reconhecer 
como elegíveis e incluir todos os custos 
relevantes nas tarifas de distribuição e 
introduzir objetivos de desempenho para 
incentivar os operadores de redes de 
distribuição a aumentar a eficiência, 
incluindo a eficiência energética e a 
flexibilidade, das suas redes e promover a 
integração de energia proveniente de 
fontes renováveis.

Or. en

Justificação

A linguagem existente apenas reflete a necessidade de aumentar a eficiência das redes de 
distribuição. Os operadores de redes de distribuição devem igualmente ser incentivados a 
promover a flexibilidade na rede e a integração de energia proveniente de fontes renováveis, 
de acordo com a linguagem utilizada no artigo 59.º, n.º 1, alínea k), da Diretiva 2009/72/CE 
reformulada proposta pela COM(2016) 864.

Alteração 771
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 8
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Texto da Comissão Alteração

8. As entidades reguladoras devem 
proporcionar incentivos aos operadores de 
redes de distribuição para a aquisição por 
concurso de serviços para o funcionamento 
e desenvolvimento das suas redes e a 
integração de soluções inovadoras nas 
redes de distribuição. Para o efeito, as 
entidades reguladoras devem reconhecer 
como elegíveis e incluir todos os custos 
relevantes nas tarifas de distribuição e 
introduzir objetivos de desempenho para 
incentivar os operadores de redes de 
distribuição a aumentar a eficiência, 
incluindo a eficiência energética, das suas 
redes.

8. As entidades reguladoras devem 
proporcionar incentivos aos operadores de 
redes de distribuição para a aquisição por 
concurso de serviços para o funcionamento 
e desenvolvimento das suas redes e a 
integração de soluções inovadoras nas 
redes de distribuição. Para o efeito, as 
entidades reguladoras devem reconhecer 
como elegíveis e incluir todos os custos 
relevantes nas tarifas de distribuição e 
introduzir objetivos de desempenho para 
incentivar os operadores de redes de 
distribuição a aumentar a eficiência, 
incluindo a eficiência energética, a 
digitalização e a flexibilidade, das suas 
redes.

Or. en

Alteração 772
Carolina Punset

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. As entidades reguladoras devem 
proporcionar incentivos aos operadores de 
redes de distribuição para a aquisição por 
concurso de serviços para o funcionamento 
e desenvolvimento das suas redes e a 
integração de soluções inovadoras nas 
redes de distribuição. Para o efeito, as 
entidades reguladoras devem reconhecer 
como elegíveis e incluir todos os custos 
relevantes nas tarifas de distribuição e 
introduzir objetivos de desempenho para 
incentivar os operadores de redes de 
distribuição a aumentar a eficiência, 
incluindo a eficiência energética, das suas 
redes.

8. As entidades reguladoras devem 
proporcionar incentivos aos operadores de 
redes de distribuição para a aquisição por 
concurso de serviços para o funcionamento 
e desenvolvimento das suas redes e a 
integração de soluções inovadoras nas 
redes de distribuição. Para o efeito, as 
entidades reguladoras devem reconhecer 
como elegíveis e incluir todos os custos 
relevantes nas tarifas de distribuição e 
introduzir objetivos de desempenho para 
incentivar os operadores de redes de 
distribuição a aumentar a eficiência, 
incluindo a eficiência energética e o 
armazenamento de energia, das suas 
redes.

Or. en
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Alteração 773
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. As entidades reguladoras devem 
proporcionar incentivos aos operadores de 
redes de distribuição para a aquisição por 
concurso de serviços para o funcionamento 
e desenvolvimento das suas redes e a 
integração de soluções inovadoras nas 
redes de distribuição. Para o efeito, as 
entidades reguladoras devem reconhecer 
como elegíveis e incluir todos os custos 
relevantes nas tarifas de distribuição e 
introduzir objetivos de desempenho para 
incentivar os operadores de redes de 
distribuição a aumentar a eficiência, 
incluindo a eficiência energética, das suas 
redes.

8. Os Estados-Membros devem 
proporcionar incentivos aos operadores de 
redes de distribuição para a aquisição por 
concurso de serviços para o funcionamento 
e desenvolvimento das suas redes e a 
integração de soluções inovadoras nas 
redes de distribuição. Para o efeito, os 
Estados-Membros devem reconhecer como 
elegíveis e incluir todos os custos 
relevantes nas tarifas de distribuição e 
introduzir objetivos de desempenho para 
incentivar os operadores de redes de 
distribuição a aumentar a eficiência, 
incluindo a eficiência energética, das suas 
redes.

Or. en

Alteração 774
Angelika Niebler, Sven Schulze

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Até [Serviço das Publicações:  
inserir data específica — três meses após 
a entrada em vigor], a Agência apresenta 
uma recomendação dirigida às entidades 
reguladoras em matéria de convergência 
progressiva das metodologias de tarifas de 
transporte e distribuição. Esta 
recomendação deve incidir, no mínimo, 
sobre:

Suprimido

(a) O rácio das tarifas aplicadas aos 
produtores e aos consumidores;
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(b) Os custos a recuperar pelas tarifas;

(c) As tarifas de rede diferenciadas em 
função do período do dia;

(d) Os sinais de localização;

(e) A relação entre as tarifas de transporte 
e distribuição, incluindo os princípios em 
matéria de não discriminação;

(f) Os métodos para garantir a 
transparência na definição e estrutura das 
tarifas;

(g) Os grupos de utilizadores da rede 
sujeitos a tarifas, incluindo as isenções de 
tarifas.

Or. de

Justificação

As metodologias de tarifas e as tarifas de rede assentam em influências nacionais e regionais. 
Uma harmonização das tarifas de rede é contrária ao princípio da subsidiariedade. Por 
conseguinte, não compete à ACER formular recomendações neste âmbito.

Alteração 775
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Até [Serviço das Publicações: 
inserir data específica — três meses após 
a entrada em vigor], a Agência apresenta 
uma recomendação dirigida às entidades 
reguladoras em matéria de convergência 
progressiva das metodologias de tarifas de 
transporte e distribuição. Esta 
recomendação deve incidir, no mínimo, 
sobre:

Suprimido

(a) O rácio das tarifas aplicadas aos 
produtores e aos consumidores;

(b) Os custos a recuperar pelas tarifas;

(c) As tarifas de rede diferenciadas em 
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função do período do dia;

(d) Os sinais de localização;

(e) A relação entre as tarifas de transporte 
e distribuição, incluindo os princípios em 
matéria de não discriminação;

(f) Os métodos para garantir a 
transparência na definição e estrutura das 
tarifas;

(g) Os grupos de utilizadores da rede 
sujeitos a tarifas, incluindo as isenções de 
tarifas.

Or. en

Justificação

As tarifas de distribuição devem refletir as circunstâncias estruturais e regionais dependentes 
do consumo, pelo que o valor acrescentado é questionável. Uma estrutura harmonizada e um 
ciclo de atualização de dois anos podem causar distorções significativas no sistema de 
tarifas, por exemplo, no que respeita à previsibilidade das decisões regulamentares.

Alteração 776
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 9 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

9. Até [Serviço das Publicações: 
inserir data específica — três meses após a 
entrada em vigor], a Agência apresenta 
uma recomendação dirigida às entidades 
reguladoras em matéria de convergência 
progressiva das metodologias de tarifas de 
transporte e distribuição. Esta 
recomendação deve incidir, no mínimo, 
sobre:

9. Até [Serviço das Publicações: 
inserir data específica — três meses após a 
entrada em vigor], as entidades 
reguladoras nacionais que cooperam no 
âmbito da Agência devem definir um 
modelo de publicação a fim de promover a 
transparência na configuração e 
estrutura das tarifas de transporte. O 
modelo deve atender, pelo menos, aos 
seguintes requisitos mínimos de 
publicação sobre os tarifários:
(a) O rácio das tarifas aplicadas aos 
produtores e aos consumidores;
(b) Os custos e/ou as receitas permitidas 
ou alvo do operador da rede de transporte 
a recuperar pelas tarifas;
(c) As tarifas de rede diferenciadas em 
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função do período do dia;
(d) Os sinais de localização;
(e) A relação entre as tarifas de transporte e 
distribuição;
(f) Os grupos de utilizadores da rede 
sujeitos a tarifas, incluindo as isenções de 
tarifas.
Até [Serviço das Publicações: inserir data 
específica — três meses após a entrada 
em vigor] e, posteriormente, 
regularmente, de dois em dois anos, a 
entidade reguladora nacional ou o(s) 
operador(es) de redes de transporte, 
conforme decidido pela entidade 
reguladora nacional, publicarão 
informações de acordo com o modelo de 
requisitos mínimos de publicação sobre a 
metodologia para o cálculo das respetivas 
tarifas de rede.

Or. en

Alteração 777
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 9 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

9. Até [Serviço das Publicações: 
inserir data específica — três meses após a 
entrada em vigor], a Agência apresenta 
uma recomendação dirigida às entidades 
reguladoras em matéria de convergência 
progressiva das metodologias de tarifas de 
transporte e distribuição. Esta 
recomendação deve incidir, no mínimo, 
sobre:

9. Até [Serviço das Publicações: 
inserir data específica — três meses após a 
entrada em vigor], a Agência deve definir 
um modelo de publicação a fim de 
promover a transparência na 
configuração e estrutura das tarifas de 
transporte. O modelo deve incidir, no 
mínimo, sobre os seguintes requisitos 
mínimos de publicação sobre os tarifários:

Or. en

Alteração 778
Morten Helveg Petersen
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Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 9 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

9. Até [Serviço das Publicações: 
inserir data específica — três meses após a 
entrada em vigor], a Agência apresenta 
uma recomendação dirigida às entidades 
reguladoras em matéria de convergência
progressiva das metodologias de tarifas de 
transporte e distribuição. Esta 
recomendação deve incidir, no mínimo, 
sobre:

9. Até [Serviço das Publicações: 
inserir data específica — três meses após a 
entrada em vigor], a Agência apresenta 
uma recomendação dirigida às entidades 
reguladoras em matéria de harmonização
progressiva das metodologias de tarifas de 
transporte e distribuição. Esta 
recomendação deve incidir, no mínimo, 
sobre:

Or. en

Alteração 779
Pervenche Berès, Edouard Martin

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 9 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

9. Até [Serviço das Publicações: 
inserir data específica — três meses após a 
entrada em vigor], a Agência apresenta 
uma recomendação dirigida às entidades 
reguladoras em matéria de convergência
progressiva das metodologias de tarifas de 
transporte e distribuição. Esta 
recomendação deve incidir, no mínimo, 
sobre:

9. Até [Serviço das Publicações: 
inserir data específica — um ano após a 
entrada em vigor], a Agência apresenta 
uma recomendação dirigida às entidades 
reguladoras em matéria de coerência
progressiva das metodologias de tarifas de 
transporte e distribuição. Esta 
recomendação deve incidir, no mínimo, 
sobre:

Or. en

Justificação

O prazo de 3 meses proposto pela Comissão Europeia é demasiado curto para consultar 
todas as partes interessadas. Existe uma grande heterogeneidade em termos de distribuição e 
tarifas. A convergência proposta pela Comissão ainda se encontra numa fase incipiente. No 
entanto, a verdadeira coerência constituiria um importante passo em frente.

Alteração 780
Claude Turmes
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em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 9 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

9. Até [Serviço das Publicações: 
inserir data específica — três meses após a 
entrada em vigor], a Agência apresenta 
uma recomendação dirigida às entidades 
reguladoras em matéria de convergência 
progressiva das metodologias de tarifas de 
transporte e distribuição. Esta 
recomendação deve incidir, no mínimo, 
sobre:

9. Até [Serviço das Publicações: 
inserir data específica — três meses após a 
entrada em vigor], a Agência apresenta 
uma recomendação dirigida às entidades 
reguladoras em matéria de convergência 
progressiva das metodologias de tarifas de 
transporte. Esta recomendação deve 
incidir, no mínimo, sobre:

Or. en

Justificação

Tendo em conta as diferenças regionais, as metodologias de cálculo das tarifas de 
distribuição não devem ser harmonizadas neste momento.

Alteração 781
Miapetra Kumpula-Natri

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 9 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

9. Até [Serviço das Publicações: 
inserir data específica — três meses após a 
entrada em vigor], a Agência apresenta 
uma recomendação dirigida às entidades 
reguladoras em matéria de convergência 
progressiva das metodologias de tarifas de 
transporte e distribuição. Esta 
recomendação deve incidir, no mínimo, 
sobre:

9. Até [Serviço das Publicações: 
inserir data específica — três meses após a 
entrada em vigor], a Agência apresenta 
uma recomendação dirigida às entidades 
reguladoras em matéria de convergência 
progressiva das metodologias de tarifas de 
transporte. Esta recomendação deve 
incidir, no mínimo, sobre:

Or. en
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Justificação

Dada a rápida evolução das redes de energia, a necessidade de uma convergência 
progressiva da estrutura das tarifas de distribuição não é justificada devido ao seu baixo 
impacto transfronteiriço e à sua forte interligação com especificidades locais.

Alteração 782
Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 9 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) A relação entre as tarifas de 
transporte e distribuição, incluindo os 
princípios em matéria de não 
discriminação;

(e) A relação entre as tarifas de 
transporte e distribuição, incluindo os 
princípios em matéria de não 
discriminação, tal como acordado com a 
entidade ORDUE;

Or. en

Alteração 783
Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 9 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Os grupos de utilizadores da rede 
sujeitos a tarifas, incluindo as isenções de
tarifas.

(g) Os grupos de utilizadores da rede 
sujeitos a tarifas e a forma como as 
diferentes tarifas que lhes são aplicadas 
refletem uma distribuição justa dos custos 
e evitam auxílios estatais injustificáveis.

Or. en

Alteração 784
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 9 – alínea g)
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Texto da Comissão Alteração

(g) Os grupos de utilizadores da rede 
sujeitos a tarifas, incluindo as isenções de 
tarifas.

(g) Os grupos de utilizadores de rede 
sujeitos a tarifas de acordo com as 
características e formas de consumo, 
incluindo as isenções de tarifas.

Or. en

Alteração 785
Carolina Punset

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 9 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) Os métodos de cálculo dos 
benefícios do autoconsumo, da produção 
descentralizada, do armazenamento e da 
resposta da procura, bem como da sua 
complementaridade.

Or. en

Justificação

A evolução das metodologias de cálculo das tarifas de transporte e distribuição deve 
introduzir princípios para avaliar os impactos económicos, técnicos e sociais reais dos 
consumidores ativos. A consideração dos custos deve, portanto, ser complementada pela 
consideração dos benefícios proporcionados pelo desenvolvimento do autoconsumo, da 
produção própria, do armazenamento e da resposta da procura. Esses benefícios devem, 
nomeadamente, ter em conta as emissões de CO2 evitadas, as tarifas de aquisição reduzidas 
e as necessidades reduzidas de melhoramento da rede.

Alteração 786
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 9 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) Os métodos de cálculo dos 
benefícios do autoconsumo, da produção 



AM\1133367PT.docx 19/197 PE609.625v01-00

PT

descentralizada, do armazenamento e da 
resposta da procura, bem como da sua 
complementaridade.

Or. en

Justificação

Os novos intervenientes devem ser incluídos nas disposições deste artigo, em conformidade 
com o alcance mais amplo do regulamento, estabelecido no artigo 1.º.

Alteração 787
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 9 – primeiro parágrafo (novo)

Texto da Comissão Alteração

(h) A análise de custo-benefício dos 
recursos energéticos distribuídos.

Or. en

Alteração 788
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 9 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) A análise de custo-benefício dos 
recursos energéticos distribuídos.

Or. en

Justificação

In order to incentivise smarter renewables integration technologies and motivate consumers 
to make investment decisions that mutually benefit the customer and the grid, market design 
rules need to allow self-consumption activities to be valued more broadly (e.g. their 
contribution to avoided costs related to grid upgrades for the DSO, reduced transmission 
losses, avoided CO2 emissions, etc). Hence, the recommendations provided by the Agency on 
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the progressive convergence of transmission and distribution tariff methodologies should also 
address the assessment of costs and benefits of distributed energy resources.

Alteração 789
Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

9-A. Para efeitos do n.º 9, alínea b), ao 
formular recomendações sobre os custos a 
serem recuperados pelas tarifas, as perdas 
e os congestionamentos provocados que 
excedam a média da União não devem ser 
reconhecidos como custos elegíveis.

Or. en

Alteração 790
Dan Nica, José Blanco López, Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Soledad 
Cabezón Ruiz, Miroslav Poche

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 9-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

9-B. As entidades reguladoras devem 
aprovar um conjunto de indicadores para 
medir o desempenho dos operadores de 
redes de transporte e distribuição, que 
inclua, pelo menos, os seguintes:

- volume de energia reduzida em MWh, 
discriminado por tipo de fonte de 
produção;

- percentagem do comprimento de linhas 
operadas com parâmetros dinâmicos;

- percentagem de subestações 
monitorizadas e controladas à distância 
em tempo real;

- percentagem do comprimento de linhas 
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operadas com parâmetros dinâmicos;

- perdas nas redes de alta, média e baixa 
tensão;

- a frequência e duração das interrupções 
de energia na rede.

Até [dois anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento] e, posteriormente, 
de dois em dois anos, as entidades 
reguladoras devem publicar um relatório 
sobre o desempenho dos operadores de 
redes de transporte e distribuição, 
juntamente com recomendações de 
melhoramentos, se necessário.

Or. en

Alteração 791
Angelika Niebler, Sven Schulze

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Sem prejuízo de posterior 
harmonização por meio de atos delegados 
nos termos do artigo 55.º, n.º 1, alínea k), 
as entidades reguladoras devem ter em 
devida consideração a recomendação da 
Agência ao fixarem ou aprovarem de 
tarifas de transporte ou as suas 
metodologias em conformidade com o 
artigo 59.º, n.º 6, alínea a), da [Diretiva 
2009/72/CE, em reformulação, proposta 
pelo COM(2016) 864/2].

Suprimido

Or. de

Justificação

As metodologias de tarifas e as tarifas de rede assentam em influências nacionais e regionais. 
Uma harmonização das tarifas de rede é contrária ao princípio da subsidiariedade. Por 
conseguinte, não compete à ACER formular recomendações neste âmbito. Não há 
necessidade de um ato delegado.
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Alteração 792
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Sem prejuízo de posterior 
harmonização por meio de atos delegados 
nos termos do artigo 55.º, n.º 1, alínea k), 
as entidades reguladoras devem ter em 
devida consideração a recomendação da 
Agência ao fixarem ou aprovarem de 
tarifas de transporte ou as suas 
metodologias em conformidade com o 
artigo 59.º, n.º 6, alínea a), da [Diretiva 
2009/72/CE, em reformulação, proposta 
pelo COM(2016) 864/2].

Suprimido

Or. en

Justificação

As tarifas de distribuição devem refletir as circunstâncias estruturais e regionais dependentes 
do consumo, pelo que o valor acrescentado é questionável. Uma estrutura harmonizada e um 
ciclo de atualização de dois anos podem causar distorções significativas no sistema de 
tarifas, por exemplo, no que respeita à previsibilidade das decisões regulamentares.

Alteração 793
Zdzisław Krasnodębski

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Sem prejuízo de posterior 
harmonização por meio de atos delegados 
nos termos do artigo 55.º, n.º 1, alínea k), 
as entidades reguladoras devem ter em 
devida consideração a recomendação da 
Agência ao fixarem ou aprovarem de 
tarifas de transporte ou as suas 
metodologias em conformidade com o 
artigo 59.º, n.º 6, alínea a), da [Diretiva 
2009/72/CE, em reformulação, proposta 

Suprimido
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pelo COM(2016) 864/2].

Or. en

Alteração 794
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Sem prejuízo de posterior 
harmonização por meio de atos delegados 
nos termos do artigo 55.º, n.º 1, alínea k), 
as entidades reguladoras devem ter em 
devida consideração a recomendação da 
Agência ao fixarem ou aprovarem de 
tarifas de transporte ou as suas 
metodologias em conformidade com o 
artigo 59.º, n.º 6, alínea a), da [Diretiva 
2009/72/CE, em reformulação, proposta 
pelo COM(2016) 864/2].

10. As informações publicadas nos 
termos do artigo 16.º, n.º 9, devem estar 
acessíveis ao público, de forma gratuita e 
sem quaisquer limitações quanto à sua 
utilização. Serão publicadas: a) De modo 
a facilitar a sua utilização; b) De modo 
claro, facilmente acessível e não 
discriminatório; c) Num formato 
transferível; d) Numa ou várias das 
línguas oficiais do Estado-Membro e, 
exceto quando uma das línguas oficiais 
do Estado-Membro seja o alemão, em 
alemão, na medida do possível.

Or. en

Alteração 795
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Sem prejuízo de posterior 
harmonização por meio de atos delegados 
nos termos do artigo 55.º, n.º 1, alínea k), 
as entidades reguladoras devem ter em 
devida consideração a recomendação da 
Agência ao fixarem ou aprovarem de 
tarifas de transporte ou as suas 
metodologias em conformidade com o 
artigo 59.º, n.º 6, alínea a), da [Diretiva 

10. Até seis meses após a entrada em 
vigor e, posteriormente, regularmente, de 
dois em dois anos, a entidade reguladora 
nacional ou os operadores de redes de 
transporte competentes, conforme 
decidido pela entidade reguladora 
nacional, publicarão informações de 
acordo com o modelo de requisitos 
mínimos de publicação sobre a 
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2009/72/CE, em reformulação, proposta 
pelo COM(2016) 864/2].

metodologia e os custos do cálculo das 
respetivas tarifas de rede.

Or. en

Alteração 796
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miroslav Poche, Soledad Cabezón 
Ruiz, José Blanco López

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Sem prejuízo de posterior 
harmonização por meio de atos delegados 
nos termos do artigo 55.º, n.º 1, alínea k), 
as entidades reguladoras devem ter em 
devida consideração a recomendação da 
Agência ao fixarem ou aprovarem de 
tarifas de transporte ou as suas 
metodologias em conformidade com o 
artigo 59.º, n.º 6, alínea a), da [Diretiva 
2009/72/CE, em reformulação, proposta 
pelo COM(2016) 864/2].

10. Sem prejuízo de posterior 
harmonização por meio do processo 
legislativo ordinário, as entidades 
reguladoras devem aplicar as orientações
da Agência ao fixarem ou aprovarem de 
tarifas de transporte ou as suas 
metodologias em conformidade com o 
artigo 59.º, n.º 6, alínea a), da [Diretiva 
2009/72/CE, em reformulação, proposta 
pelo COM(2016) 864/2].

Or. en

Alteração 797
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 11

Texto da Comissão Alteração

11. A Agência deve acompanhar a 
aplicação da sua recomendação e 
apresentar um relatório à Comissão até 
31 de janeiro de cada ano. Deve atualizar 
a recomendação pelo menos de dois em 
dois anos.

Suprimido

Or. en
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Alteração 798
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 11

Texto da Comissão Alteração

11. A Agência deve acompanhar a 
aplicação da sua recomendação e 
apresentar um relatório à Comissão até 
31 de janeiro de cada ano. Deve atualizar 
a recomendação pelo menos de dois em 
dois anos.

Suprimido

Or. en

Alteração 799
Angelika Niebler, Sven Schulze

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 11

Texto da Comissão Alteração

11. A Agência deve acompanhar a 
aplicação da sua recomendação e 
apresentar um relatório à Comissão até 
31 de janeiro de cada ano. Deve atualizar 
a recomendação pelo menos de dois em 
dois anos.

Suprimido

Or. de

Justificação

As metodologias de tarifas e as tarifas de rede assentam em influências nacionais e regionais. 
Uma harmonização das tarifas de rede é contrária ao princípio da subsidiariedade. Por 
conseguinte, não compete à ACER formular recomendações neste âmbito.

Alteração 800
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Proposta de regulamento



PE609.625v01-00 26/197 AM\1133367PT.docx

PT

Artigo 16 – n.º 11

Texto da Comissão Alteração

11. A Agência deve acompanhar a 
aplicação da sua recomendação e 
apresentar um relatório à Comissão até 31 
de janeiro de cada ano. Deve atualizar a 
recomendação pelo menos de dois em dois 
anos.

11. A Agência deve publicar 
regularmente um relatório de síntese sobre 
as informações publicadas pelas entidades 
reguladoras nacionais ou pelos 
operadores de redes de transporte nos 
termos do artigo 16.º, n.º 9. Após duas 
edições do relatório de síntese, a Agência 
pode emitir um parecer dirigido às 
entidades reguladoras sobre a 
transparência das tarifas de transporte.

Or. en

Alteração 801
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Manter ou aumentar as capacidades 
de interligação através de investimentos na 
rede, nomeadamente através de novas 
interligações.

(b) Manter ou aumentar as capacidades 
de interligação através da otimização do 
uso de interligações existentes e de 
investimentos na rede, nomeadamente 
através de novas interligações. Se não 
puderem ser utilizadas eficazmente para 
os objetivos estabelecidos nas alíneas a) 
e/ou b) do primeiro parágrafo, as receitas 
podem ser utilizadas, sob reserva da 
aprovação das entidades reguladoras do 
Estado-Membro em causa, como 
rendimento a ser tido em conta na 
aprovação da metodologia para o cálculo 
das tarifas da rede e/ou para a fixação das 
tarifas da rede.

Or. en

(A última parte da redação decorre do regulamento original).
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Justificação

Não só a construção de novas ligações como a otimização de interligações existentes devem 
ser financiadas pelas receitas associadas aos congestionamentos, uma vez que tal poderia 
igualmente levar a uma recuperação do congestionamento. Esta alteração impõe-se também 
no contexto do princípio estabelecido no n.º 1 do presente artigo («nem desincentivar a 
redução do congestionamento») e está intrinsecamente ligada ao artigo 59.º, n.º 3, («é 
igualmente aplicável aos aumentos significativos de capacidade em interligações 
existentes»).

Alteração 802
Lorenzo Fontana

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Manter ou aumentar as capacidades 
de interligação através de investimentos na 
rede, nomeadamente através de novas 
interligações.

(b) Manter ou aumentar as capacidades 
de interligação através de ações de 
correção coordenadas e/ou investimentos 
na rede, nomeadamente até ao valor de 
referência da capacidade de transporte de 
cada limite transfronteiriço.

Or. en

Justificação

The proposal that congestion revenues should be used to increase and to guarantee the 
firmness of cross-border capacity is fully supported. However the prohibition to use 
congestion revenues to lower network tariffs provided for in Regulation 714/2009 is not 
justified and would even go against economic efficiency. Investments by TSOs were made to 
build interconnection capacity. Such investments are usually financed by the increase of 
national tariffs. Therefore, it is justified to use congestion income in order to lower tariffs, 
thus “paying back” grid users for an investment in the past. The option to use interconnector 
congestion revenues to lower transmission tariffs, subject to national regulatory agreement, 
should be therefore maintained also to the benefit of consumers.

Alteração 803
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 1– alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Manter ou aumentar as capacidades 
de interligação através de investimentos na 
rede, nomeadamente através de novas 
interligações.

(b) Manter ou aumentar as capacidades 
de interligação através de ações de 
correção coordenadas e/ou investimentos
na rede, até ao valor de referência da 
capacidade de transporte de cada limite 
transfronteiriço.

Or. en

Alteração 804
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Manter ou aumentar as capacidades 
de interligação através de investimentos na 
rede, nomeadamente através de novas 
interligações.

(b) Manter ou aumentar as capacidades 
de interligação através de ações de 
correção coordenadas e/ou investimentos 
na rede.

Or. en

Alteração 805
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Manter ou aumentar as 
capacidades de interligação através de 
investimentos na rede, nomeadamente 
através de novas interligações.

(b) Aumentar as capacidades de 
interligação através de investimentos na 
rede, nomeadamente através de novas 
interligações.

Or. en

Alteração 806
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Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Integrar o desenvolvimento da 
rede de eletricidade ao largo da costa e 
ligar a produção ao largo da costa à rede 
de transporte terrestre;

Or. en

Alteração 807
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Soledad
Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Reduzir as tarifas;

Or. en

Alteração 808
Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-B) Desenvolver o armazenamento 
hídrico por bombagem.

Or. en

Alteração 809
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen 
Freund, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López
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Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Se não puderem ser utilizadas eficazmente 
para os objetivos estabelecidos nas alíneas 
a) ou b) do primeiro parágrafo, as receitas 
serão colocadas numa rubrica 
contabilística interna separada para uso 
futuro para as mesmas finalidades.

Suprimido

Or. en

Alteração 810
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Se não puderem ser utilizadas eficazmente 
para os objetivos estabelecidos nas alíneas 
a) ou b) do primeiro parágrafo, as receitas 
serão colocadas numa rubrica contabilística 
interna separada para uso futuro para as 
mesmas finalidades.

Se não puderem ser utilizadas eficazmente 
para os objetivos estabelecidos nas alíneas 
a) ou b) do primeiro parágrafo, como 
opção residual, as receitas podem ser 
utilizadas, sob reserva da aprovação das 
entidades reguladoras dos Estados-
Membros em causa, até um montante 
máximo a decidir por essas entidades 
reguladoras, como rendimento a ser tido 
em conta pelas entidades reguladoras ao 
aprovarem a metodologia para o cálculo 
das tarifas da rede e/ou para a fixação das 
tarifas da rede. As entidades reguladoras 
só podem aprovar esta opção se o 
operador da rede de transporte se 
comprometer a executar todos os projetos 
de interligação que tenham um benefício 
líquido positivo e um balanço suficiente 
para financiar esses investimentos.
As restantes receitas serão colocadas numa 
rubrica contabilística interna separada até 
ao momento de poderem ser utilizadas 
para as finalidades enunciadas nas 
alíneas a) e/ou b) do primeiro parágrafo.
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A entidade reguladora deve informar a 
Agência da decisão de aprovação a que se 
refere o segundo parágrafo.

Or. en

Justificação

Embora a ideia de que as receitas associadas ao congestionamento devem ser utilizadas para 
aumentar e garantir a firmeza da capacidade transfronteiriça prevista no Regulamento 
714/2009 tenha sido acordada e apoiada pela Agência, a proibição da utilização das receitas 
associadas ao congestionamento para reduzir as tarifas da rede não é justificada.

Alteração 811
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Se não puderem ser utilizadas eficazmente 
para os objetivos estabelecidos nas alíneas 
a) ou b) do primeiro parágrafo, as receitas 
serão colocadas numa rubrica contabilística 
interna separada para uso futuro para as 
mesmas finalidades.

Se não puderem ser utilizadas eficazmente 
para os objetivos estabelecidos nas alíneas 
a) ou b) do primeiro parágrafo, as receitas 
serão colocadas numa rubrica contabilística 
interna separada para uso futuro para as 
mesmas finalidades. Alternativamente, as 
receitas podem ser utilizadas, sob reserva 
da aprovação das entidades reguladoras 
dos Estados-Membros em causa, até um 
montante máximo a decidir por essas 
entidades reguladoras, como rendimento 
a ser tido em conta pelas entidades 
reguladoras ao aprovarem a metodologia 
para o cálculo das tarifas da rede e/ou 
para a fixação das tarifas da rede.
As restantes receitas devem ser colocadas 
numa linha de conta interna separada até 
ao momento de poderem ser utilizadas 
para as finalidades enunciadas nas 
alíneas a) e/ou b) do primeiro parágrafo. 
A entidade reguladora deve informar a 
Agência da decisão de aprovação a que se 
refere o segundo parágrafo.

Or. en
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Alteração 812
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Se não puderem ser utilizadas eficazmente 
para os objetivos estabelecidos nas alíneas 
a) ou b) do primeiro parágrafo, as receitas 
serão colocadas numa rubrica contabilística 
interna separada para uso futuro para as 
mesmas finalidades.

Se não puderem ser utilizadas eficazmente 
para os objetivos estabelecidos nas alíneas 
a) ou b) do primeiro parágrafo. As receitas 
podem ser utilizadas, sob reserva da 
aprovação das entidades reguladoras dos 
Estados-Membros em causa, até um 
montante máximo a decidir por essas 
entidades reguladoras, como rendimento 
a ser tido em conta pelas entidades 
reguladoras ao aprovarem a metodologia 
para o cálculo das tarifas da rede e/ou 
para a fixação das tarifas da rede. As 
restantes receitas serão colocadas numa 
rubrica contabilística interna separada até 
ao momento de poderem ser utilizadas 
para as finalidades enunciadas nas 
alíneas a) e/ou b) do primeiro parágrafo.
A entidade reguladora deve informar a 
Agência da decisão de aprovação a que se 
refere o segundo parágrafo.

Or. en

Justificação

The proposed amendment is aimed to reestablish the possibility to use congestion revenues as 
a way to reduce the level of network tariffs as it was set in the third electricity package.

It shall be maintained the possibility for NRAs to use congestion revenues when setting the 
methodology for calculating network tariffs. By using the congestion income for tariff 
reduction a sufficiently wide range of options remain available. This would permit NRAs to 
implement the solution that best suits national laws, taxes and accounting, standards and 
rules, and take into account the specific situation of the TSO. It would also make certain that 
European consumers are fully behind interconnector projects and can benefit from them.

Furthermore, congestion income is an additional revenue which is not “owned” by TSOs but 
only collected by them. It is therefore logical that the corresponding congestion income from 
interconnectors flows back to grid users through a reduction of grid tariffs. This would also 
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aids in ensuring public acceptance of new interconnectors because the revenues from 
congestion eventually go back to energy consumers.

Alteração 813
Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Se não puderem ser utilizadas eficazmente 
para os objetivos estabelecidos nas alíneas 
a) ou b) do primeiro parágrafo, as receitas 
serão colocadas numa rubrica contabilística 
interna separada para uso futuro para as 
mesmas finalidades.

Se não puderem ser utilizadas eficazmente 
para os objetivos estabelecidos nas alíneas 
a), b), b-A) ou b-C) do primeiro parágrafo, 
as receitas serão colocadas numa rubrica 
contabilística interna separada para uso 
futuro para as mesmas finalidades.
Não obstante o segundo parágrafo, nos 
Estados-Membros em que o objetivo de 
interligação da União de 15 % seja 
cumprido e não se registe ou preveja 
qualquer congestionamento nas 
interligações, as receitas remanescentes 
podem ser utilizadas como rendimento a 
ter em conta pelas entidades reguladoras 
nacionais do Estado-Membro em causa 
aquando da aprovação da metodologia 
para o cálculo das tarifas da rede e/ou 
para a fixação das tarifas da rede.

Or. en

Alteração 814
Zdzisław Krasnodębski

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Se não puderem ser utilizadas eficazmente 
para os objetivos estabelecidos nas alíneas 
a) ou b) do primeiro parágrafo, as receitas 
serão colocadas numa rubrica 
contabilística interna separada para uso 

Se não puderem ser utilizadas eficazmente 
para os objetivos estabelecidos nas alíneas 
a) ou b) do primeiro parágrafo, as receitas 
podem ser utilizadas, sob reserva da 
aprovação das entidades reguladoras dos 
Estados-Membros em causa, como 
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futuro para as mesmas finalidades. rendimento a ser tido em conta pelas 
entidades reguladoras ao aprovarem a 
metodologia para o cálculo das tarifas da 
rede e/ou para a fixação das tarifas da 
rede.

Or. en

Alteração 815
Jaromír Kohlíček

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Se não puderem ser utilizadas eficazmente 
para os objetivos estabelecidos nas alíneas 
a) ou b) do primeiro parágrafo, as receitas 
serão colocadas numa rubrica 
contabilística interna separada para uso 
futuro para as mesmas finalidades.

Se as receitas não puderem ser utilizadas 
eficazmente para os objetivos estabelecidos 
nas alíneas a) ou b) do primeiro parágrafo.

Or. en

Justificação

Sugerimos a supressão do texto proposto e a manutenção do texto do Regulamento 714/2009, 
n.º 2, alínea a).

Alteração 816
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Se não puderem ser utilizadas eficazmente 
para os objetivos estabelecidos nas alíneas 
a) ou b) do primeiro parágrafo, as receitas 
serão colocadas numa rubrica contabilística 
interna separada para uso futuro para as 
mesmas finalidades.

Se as receitas não puderem ser utilizadas 
eficazmente para os objetivos estabelecidos 
nas alíneas a) ou b) do primeiro parágrafo.
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Or. en

Alteração 817
Pavel Telička

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Se não puderem ser utilizadas eficazmente 
para os objetivos estabelecidos nas alíneas 
a) ou b) do primeiro parágrafo, as receitas 
serão colocadas numa rubrica 
contabilística interna separada para uso 
futuro para as mesmas finalidades.

Se não puderem ser utilizadas eficazmente 
para os objetivos estabelecidos nas alíneas 
a) ou b) do primeiro parágrafo, as receitas
podem ser utilizadas para a redução das 
tarifas.

Or. en

Alteração 818
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Nos casos em que os objetivos 
estabelecidos nas alíneas a) e b) do 
primeiro parágrafo sejam atingidos, as 
receitas remanescentes devem ser 
utilizadas como rendimento a ter em 
conta pelas entidades reguladoras 
nacionais aquando da aprovação da 
metodologia para o cálculo das tarifas da 
rede e/ou para a fixação das tarifas da 
rede.

Or. en

Alteração 819
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A utilização das receitas em 
conformidade com o n.º 2, alíneas a) e b), 
fica sujeita a uma metodologia proposta 
pela Agência e aprovada pela Comissão. 
A proposta da Agência deve ser 
apresentada à Comissão até [Serviço das 
Publicações: doze meses após a entrada 
em vigor] e ser aprovada no prazo de seis 
meses.

Suprimido

A Agência pode, por sua própria iniciativa 
ou a pedido da Comissão, atualizar a 
metodologia, devendo a Comissão aprovar 
a metodologia atualizada no prazo 
máximo de seis meses a contar da sua 
apresentação.

Antes de apresentar a metodologia à 
Comissão, a Agência procede a amplas 
consultas nos termos do artigo 15.º do 
[Regulamento (CE) n.º 713/2009, em 
reformulação, proposto pelo COM(2016) 
863/2].

A metodologia deve especificar, no 
mínimo, as condições em que as receitas 
podem ser utilizadas para as alíneas a) e 
b) do n.º 2, as condições e o período em 
que podem ser colocadas numa rubrica 
contabilística interna separada para 
utilização futura nesses objetivos.

Or. en

Justificação

Esta alteração está intrinsecamente relacionada com o número anterior.

Alteração 820
Jaromír Kohlíček

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. A utilização das receitas em 
conformidade com o n.º 2, alíneas a) e b), 
fica sujeita a uma metodologia proposta 
pela Agência e aprovada pela Comissão. 
A proposta da Agência deve ser 
apresentada à Comissão até [Serviço das 
Publicações: doze meses após a entrada 
em vigor] e ser aprovada no prazo de seis 
meses.

Suprimido

A Agência pode, por sua própria iniciativa 
ou a pedido da Comissão, atualizar a 
metodologia, devendo a Comissão aprovar 
a metodologia atualizada no prazo 
máximo de seis meses a contar da sua 
apresentação.

Antes de apresentar a metodologia à 
Comissão, a Agência procede a amplas 
consultas nos termos do artigo 15.º do
[Regulamento (CE) n.º 713/2009, em 
reformulação, proposto pelo COM(2016) 
863/2].

A metodologia deve especificar, no 
mínimo, as condições em que as receitas 
podem ser utilizadas para as alíneas a) e 
b) do n.º 2, e as condições e o período em 
que podem ser colocadas numa rubrica 
contabilística interna separada para 
utilização futura nesses objetivos.

Or. en

Justificação

O regulamento estabelece a competência da ACER para propor metodologia com vista à 
utilização das receitas associadas ao congestionamento. Tal requisito influencia diretamente 
a competência exclusiva dos ORT para assumir a total responsabilidade sobre os 
investimentos na rede de transporte. Este requisito de novas competências para a ACER pode 
levar a custos irrecuperáveis em caso de investimentos indevidos. Por estas razões, propomos 
a supressão do n.º 3 do presente artigo.

Alteração 821
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta de regulamento
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Artigo 17 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A utilização das receitas em conformidade 
com o n.º 2, alíneas a) e b), fica sujeita a 
uma metodologia proposta pela Agência e 
aprovada pela Comissão. A proposta da 
Agência deve ser apresentada à Comissão 
até [Serviço das Publicações: doze meses 
após a entrada em vigor] e ser aprovada 
no prazo de seis meses.

Suprimido

Or. en

Alteração 822
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A utilização das receitas em conformidade 
com o n.º 2, alíneas a) e b), fica sujeita a 
uma metodologia proposta pela Agência e 
aprovada pela Comissão. A proposta da 
Agência deve ser apresentada à Comissão 
até [Serviço das Publicações: doze meses 
após a entrada em vigor] e ser aprovada 
no prazo de seis meses.

Suprimido

Or. en

Alteração 823
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Agência pode, por sua própria iniciativa 
ou a pedido da Comissão, atualizar a 
metodologia, devendo a Comissão aprovar 
a metodologia atualizada no prazo 

Suprimido
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máximo de seis meses a contar da sua 
apresentação.

Or. en

Alteração 824
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Antes de apresentar a metodologia à 
Comissão, a Agência procede a amplas 
consultas nos termos do artigo 15.º do 
[Regulamento (CE) n.º 713/2009, em 
reformulação, proposto pelo COM(2016) 
863/2].

Suprimido

Or. en

Alteração 825
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A metodologia deve especificar, no 
mínimo, as condições em que as receitas 
podem ser utilizadas para as alíneas a) e 
b) do n.º 2, e as condições e o período em 
que podem ser colocadas numa rubrica 
contabilística interna separada para 
utilização futura nesses objetivos.

Suprimido

Or. en

Alteração 826
Pavel Telička
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Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A metodologia deve especificar, no 
mínimo, as condições em que as receitas 
podem ser utilizadas para as alíneas a) e 
b) do n.º 2, e as condições e o período em 
que podem ser colocadas numa rubrica 
contabilística interna separada para 
utilização futura nesses objetivos.

Suprimido

Or. en

Alteração 827
Ashley Fox

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Nos Estados-Membros ou países 
terceiros que utilizam receitas de 
interligação como rendimento a ter em 
conta no cálculo das tarifas da rede no 
âmbito de uma política explicitamente 
concebida para atrair novos investimentos 
na capacidade de interligação, as receitas 
resultantes da atribuição de capacidade a 
interligações que sejam propriedade de 
uma entidade jurídica distinta da
principal rede de transporte e por esta 
operadas podem ser utilizadas, sob 
reserva da aprovação das entidades 
reguladoras dos Estados-Membros em 
causa, até um montante máximo a 
determinar por essas entidades 
reguladoras, como rendimento a ter em 
conta pelas entidades reguladoras ao 
aprovarem a metodologia para o cálculo 
das tarifas da rede e/ou para a fixação das 
tarifas da rede.

Or. en



AM\1133367PT.docx 41/197 PE609.625v01-00

PT

Alteração 828
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os operadores de redes de 
transporte devem definir, antecipadamente 
e de forma clara, a forma como as 
receitas associadas aos 
congestionamentos serão utilizadas, e
apresentar relatórios sobre a utilização 
efetivamente dada a essas receitas. 
Anualmente, e até 31 de julho de cada 
ano, as entidades reguladoras devem 
publicar um relatório indicando as receitas 
cobradas no período de doze meses que 
termina em 30 de junho desse ano e o 
modo como essas receitas foram utilizadas, 
incluindo os projetos específicos em que 
foram utilizadas ou o montante colocado 
na rubrica contabilística separada, 
juntamente com a verificação de que essa 
utilização respeita o disposto no presente 
regulamento e a metodologia 
desenvolvida nos termos do n.º 3.

4. Os operadores de redes de 
transporte devem apresentar relatórios 
sobre a utilização efetivamente dada a 
essas receitas. Anualmente, as entidades 
reguladoras devem publicar um relatório 
indicando as receitas cobradas no período 
de doze meses que termina em 31 de 
dezembro desse ano e o modo como essas 
receitas foram utilizadas.

Or. en

Alteração 829
Jaromír Kohlíček

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os operadores de redes de 
transporte devem definir, antecipadamente 
e de forma clara, a forma como as 
receitas associadas aos 
congestionamentos serão utilizadas, e
apresentar relatórios sobre a utilização 

4. Os operadores de redes de 
transporte devem apresentar relatórios 
sobre a utilização efetivamente dada às 
receitas associadas aos 
congestionamentos. Anualmente, as 
entidades reguladoras devem publicar um 
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efetivamente dada a essas receitas. 
Anualmente, e até 31 de julho de cada 
ano, as entidades reguladoras devem 
publicar um relatório indicando as receitas 
cobradas no período de doze meses que 
termina em 30 de junho desse ano e o 
modo como essas receitas foram utilizadas, 
incluindo os projetos específicos em que 
foram utilizadas ou o montante colocado 
na rubrica contabilística separada, 
juntamente com a verificação de que essa 
utilização respeita o disposto no presente 
regulamento e a metodologia 
desenvolvida nos termos do n.º 3.

relatório indicando as receitas cobradas no 
período de doze meses que termina em 31 
de dezembro desse ano e o modo como 
essas receitas foram utilizadas.

Or. en

Justificação

The Commission proposes to scrap the possibility for TSOs to use congestion income to 
reduce the level of transmission tariffs. ENTSO-E fully supports the Commission’s objective 
to invest in and maintain cross-border transmission capacity for the benefit of European 
welfare. However, the present proposals could actually have the opposite effect and reduce 
incentives for interconnectors, through two conflicting effects: - considering that congestion 
revenues should mandatorily be spent sooner (points (a) and (b)) or later (separate account) 
for implementing operational measures and investing may result in costs that are 
economically not justified for the community,- Preventing the use of congestion income to 
reduce tariffs would lead to tariff increases which may undermine public acceptance for new 
interconnectors. Today, cross-border investments are, in many cases, funded by national TSO 
tariffs during the corresponding depreciation period, which provide financial leverage to 
foster investments. Similarly, operational measures to guarantee the availability of capacity 
are funded by TSO tariffs. Those costs are accepted by national regulators when they are 
economically justified for the community. Since all TSO “efficient” costs are covered by TSO 
tariffs, congestion income is an additional revenue which is not “owned” by TSOs but only
collected by them. It is therefore only logical that the corresponding congestion income from 
interconnectors should flow back to grid users through a reduction of grid tariffs. This helps 
ensuring public acceptance since the revenues from congestion eventually go back to energy 
consumers.

Alteração 830
Pavel Telička

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração
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4. Os operadores de redes de 
transporte devem definir, antecipadamente 
e de forma clara, a forma como as 
receitas associadas aos 
congestionamentos serão utilizadas, e
apresentar relatórios sobre a utilização 
efetivamente dada a essas receitas. 
Anualmente, e até 31 de julho de cada 
ano, as entidades reguladoras devem 
publicar um relatório indicando as receitas 
cobradas no período de doze meses que 
termina em 30 de junho desse ano e o 
modo como essas receitas foram utilizadas, 
incluindo os projetos específicos em que 
foram utilizadas ou o montante colocado 
na rubrica contabilística separada, 
juntamente com a verificação de que essa 
utilização respeita o disposto no presente 
regulamento e a metodologia 
desenvolvida nos termos do n.º 3.

4. Os operadores de redes de 
transporte devem apresentar relatórios 
sobre a utilização dada às receitas 
associadas aos congestionamentos. 
Anualmente, as entidades reguladoras 
devem publicar um relatório indicando as 
receitas cobradas no período de doze meses 
que termina em 31 de dezembro desse ano 
e o modo como essas receitas foram 
utilizadas, incluindo os projetos específicos 
em que foram utilizadas.

Or. en

Justificação

A Comissão propõe a supressão da possibilidade de os ORT utilizarem as receitas associadas 
ao congestionamento para reduzir o nível das tarifas de transporte.

Alteração 831
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os operadores de redes de 
transporte devem definir, antecipadamente 
e de forma clara, a forma como as receitas 
associadas aos congestionamentos serão 
utilizadas, e apresentar relatórios sobre a 
utilização efetivamente dada a essas 
receitas. Anualmente, e até 31 de julho de 
cada ano, as entidades reguladoras devem 
publicar um relatório indicando as receitas 
cobradas no período de doze meses que 
termina em 30 de junho desse ano e o 

4. Os operadores de redes de
transporte devem definir, antecipadamente 
e de forma clara, a forma como as receitas 
associadas aos congestionamentos serão 
utilizadas, e apresentar relatórios sobre a 
utilização efetivamente dada a essas 
receitas. Anualmente, e até 31 de julho de 
cada ano, as entidades reguladoras devem 
publicar um relatório indicando as receitas 
cobradas no período de doze meses que 
termina em 30 de junho desse ano e o 
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modo como essas receitas foram utilizadas, 
incluindo os projetos específicos em que 
foram utilizadas ou o montante colocado 
na rubrica contabilística separada, 
juntamente com a verificação de que essa 
utilização respeita o disposto no presente 
regulamento e a metodologia desenvolvida
nos termos do n.º 3.

modo como essas receitas foram utilizadas, 
incluindo os projetos específicos em que 
foram utilizadas ou o montante colocado 
na rubrica contabilística separada, ou o 
montante utilizado no cálculo das tarifas 
da rede, juntamente com a verificação de 
que essa utilização respeita o disposto no 
presente regulamento. Nos casos em que 
algumas das receitas associadas ao 
congestionamento são utilizadas no 
cálculo das tarifas da rede, o relatório 
pode indicar o cumprimento pelos ORT 
dos critérios de compromisso e balanço
nos termos do n.º 2.

Or. en

Justificação

A proibição da utilização das receitas associadas ao congestionamento para reduzir as 
tarifas da rede não é justificada.

Alteração 832
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Nos Estados-Membros ou países 
terceiros que utilizam receitas de 
interligação como rendimento a ter em 
conta no cálculo das tarifas da rede no 
âmbito de uma política explicitamente 
concebida para atrair novos investimentos 
na capacidade de interligação, as receitas 
resultantes da atribuição de capacidade a 
interligações que sejam propriedade de 
uma entidade jurídica distinta da 
principal rede de transporte e por esta 
operadas podem ser utilizadas, sob 
reserva da aprovação das entidades 
reguladoras dos Estados-Membros em 
causa, até um montante máximo a 
determinar por essas entidades 
reguladoras, como rendimento a ter em 
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conta pelas entidades reguladoras ao 
aprovarem a metodologia para o cálculo 
das tarifas da rede e/ou para a fixação das 
tarifas da rede.

Or. en

Justificação

Regulatory discretion to return congestion revenues to consumers via network tariffs outlined 
in Art 17 (2) of the Regulation on the International Electricity Market provides a foundation 
for private 3rd party interconnector models, such as the ‘cap and floor’ regime used in the 
UK and the Netherlands. This regime has stimulated great investment and interest to date and 
creates a market to further the Commission’s goal of greater interconnection.The removal of 
this discretion would prevent both the continued operation of the ‘cap and floor’ regime and 
the possibility of other Member States adopting similar approaches. This amendment will 
allow the continued delivery on the Commission’s interconnector targets, via innovative 
solutions that incentivise private 3rd parties to provide the necessary incentives to correct for 
what would otherwise be market failures.

Alteração 833
Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Nos Estados-Membros ou países 
terceiros que utilizam receitas de 
interligação como rendimento a ter em 
conta no cálculo das tarifas da rede no 
âmbito de uma política explicitamente 
concebida para atrair novos investimentos 
na capacidade de interligação, as receitas 
resultantes da atribuição de capacidade a 
interligações que sejam propriedade de 
uma entidade jurídica distinta da 
principal rede de transporte e por esta 
operadas podem ser utilizadas, sob 
reserva da aprovação das entidades 
reguladoras dos Estados-Membros em 
causa, até um montante máximo a 
determinar por essas entidades 
reguladoras, como rendimento a ter em 
conta pelas entidades reguladoras ao 
aprovarem a metodologia para o cálculo 
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das tarifas da rede e/ou para a fixação das 
tarifas da rede.

Or. en

Alteração 834
Rolandas Paksas

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
monitorizar a adequação dos recursos no 
seu território com base na avaliação 
europeia da adequação dos recursos nos 
termos do artigo 19.º.

1. Os Estados-Membros devem 
monitorizar a adequação dos recursos no 
seu território com base na avaliação 
nacional da adequação dos recursos, que 
deverá tomar em consideração a 
avaliação europeia da adequação dos 
recursos nos termos do artigo 19.º. A 
metodologia para uma avaliação nacional 
da adequação dos recursos será 
determinada pelo Estado-Membro e terá 
em conta a metodologia referida no artigo 
19.º, n.º 4.

Or. en

Alteração 835
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1
Regulamento (CE) n.º 714/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
monitorizar a adequação dos recursos no 
seu território com base na avaliação 
europeia da adequação dos recursos nos 
termos do artigo 19.º.

1. Os Estados-Membros devem 
monitorizar a adequação dos recursos no 
seu território com base na avaliação 
nacional da adequação dos recursos, que 
deve tomar em consideração a avaliação 
europeia da adequação dos recursos nos 
termos do artigo 19.º. A metodologia da 
avaliação nacional da adequação dos 
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recursos deve ser definida pelos 
Estados-Membros e deve ter em conta a 
metodologia definida no artigo 19.º, n.º 4.

Or. pl

Justificação

A avaliação nacional da adequação dos recursos deve ser o principal ponto de referência 
para a introdução de mecanismos de capacidade.

Alteração 836
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Nikolay Barekov, Ashley Fox, Evžen 
Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
monitorizar a adequação dos recursos no 
seu território com base na avaliação 
europeia da adequação dos recursos nos 
termos do artigo 19.º.

1. Os Estados-Membros devem 
monitorizar a adequação dos recursos no 
seu território com base na avaliação 
nacional da adequação dos recursos, que 
deverá tomar em consideração a avaliação 
europeia da adequação dos recursos nos 
termos do artigo 19.º. A metodologia para 
uma avaliação nacional da adequação dos 
recursos será determinada pelo Estado-
Membro e terá em conta a metodologia 
referida no artigo 19.º, n.º 4.

Or. en

Justificação

A segurança do aprovisionamento de eletricidade apenas pode ser garantida se a realização 
da avaliação da adequação dos recursos for da competência dos Estados-Membros. Embora 
a monitorização e a avaliação da adequação dos recursos a nível europeu possam ser úteis, 
devem complementar e apoiar a avaliação nacional. A nível europeu, não é possível incluir 
todos os requisitos nacionais com o nível de pormenor necessário e, assim, avaliar 
corretamente a adequação da rede.

Alteração 837
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu
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Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
monitorizar a adequação dos recursos no 
seu território com base na avaliação 
europeia da adequação dos recursos nos 
termos do artigo 19.º.

1. Os Estados-Membros devem 
monitorizar a adequação dos recursos no 
seu território com base na avaliação 
nacional da adequação dos recursos, que 
deverá tomar em consideração a avaliação 
europeia da adequação dos recursos nos 
termos do artigo 19.º. A metodologia para 
uma avaliação nacional da adequação dos 
recursos será determinada pelo Estado-
Membro e terá em conta a metodologia 
referida no artigo 19.º, n.º 4.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão não toma em consideração o princípio da subsidiariedade. Embora 
a monitorização e a avaliação da adequação dos recursos a nível europeu sejam necessários 
e possam ser úteis, devem apenas complementar e apoiar a avaliação nacional da adequação 
dos recursos. Somente as avaliações feitas a nível nacional garantem um nível de pormenor 
suficiente. A avaliação europeia da adequação dos recursos não inclui todas as condições 
nacionais com o nível de pormenor necessário, pelo que não permite uma avaliação correta 
da adequação da rede.

Alteração 838
Cristian-Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
monitorizar a adequação dos recursos no 
seu território com base na avaliação 
europeia da adequação dos recursos nos 
termos do artigo 19.º.

1. Os Estados-Membros devem 
monitorizar a adequação dos recursos no 
seu território com base na avaliação 
nacional da adequação dos recursos, que 
deverá tomar em consideração a avaliação 
europeia da adequação dos recursos nos 
termos do artigo 19.º. A metodologia para 
uma avaliação nacional da adequação dos 
recursos será determinada pelo Estado-
Membro e terá em conta a metodologia 
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referida no artigo 19.º, n.º 4.

Or. en

Alteração 839
Pavel Telička

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
monitorizar a adequação dos recursos no 
seu território com base na avaliação 
europeia da adequação dos recursos nos 
termos do artigo 19.º.

1. Os Estados-Membros devem 
monitorizar a adequação dos recursos no 
seu território com base na avaliação 
europeia da adequação dos recursos nos 
termos do artigo 19.º e na avaliação da 
adequação com um alcance geográfico 
regional e nacional que inclua o território 
do Estado-Membro e siga a metodologia 
definida no artigo 19.º.

Or. en

Alteração 840
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
monitorizar a adequação dos recursos no 
seu território com base na avaliação 
europeia da adequação dos recursos nos 
termos do artigo 19.º.

1. Os Estados-Membros devem 
monitorizar a adequação dos recursos no 
seu território com base na avaliação 
europeia da adequação dos recursos nos 
termos do artigo 19.º. Qualquer 
metodologia para avaliar a adequação dos 
recursos deve tomar em consideração a 
evolução da procura de eletricidade e a 
legislação da União em matéria de 
eficiência energética.

Or. en
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Alteração 841
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
monitorizar a adequação dos recursos no 
seu território com base na avaliação 
europeia da adequação dos recursos nos 
termos do artigo 19.º.

1. Os Estados-Membros devem 
monitorizar a adequação dos recursos no 
seu território com base na avaliação 
nacional da adequação dos recursos. Os 
Estados-Membros podem recorrer à 
metodologia utilizada na avaliação 
europeia da adequação dos recursos nos 
termos do artigo 19.º.

Or. en

Alteração 842
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
monitorizar a adequação dos recursos no 
seu território com base na avaliação 
europeia da adequação dos recursos nos 
termos do artigo 19.º.

1. Os Estados-Membros devem 
monitorizar a adequação dos recursos no 
seu território com base na avaliação 
europeia da adequação dos recursos nos 
termos do artigo 19.º, que deve 
complementar as avaliações nacionais de 
adequação dos recursos.

Or. en

Alteração 843
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
monitorizar a adequação dos recursos no 
seu território com base na avaliação 
europeia da adequação dos recursos nos 
termos do artigo 19.º.

1. Os Estados-Membros devem 
realizar uma avaliação da adequação dos 
recursos no seu território tendo em conta a 
interligação do sistema e os dados da
avaliação europeia da adequação dos 
recursos nos termos do artigo 19.º.

Or. fr

Alteração 844
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
monitorizar a adequação dos recursos no 
seu território com base na avaliação 
europeia da adequação dos recursos nos 
termos do artigo 19.º.

1. Os Estados-Membros devem 
utilizar os resultados da avaliação 
europeia da adequação dos recursos nos 
termos do artigo 19.º para verificar 
eventuais problemas de adequação dos 
recursos no seu território.

Or. en

Alteração 845
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
monitorizar a adequação dos recursos no 
seu território com base na avaliação 
europeia da adequação dos recursos nos 
termos do artigo 19.º.

1. Os Estados-Membros devem 
monitorizar e elaborar e publicar um 
relatório sobre a adequação dos recursos 
no seu território com base na avaliação 
europeia da adequação dos recursos nos 
termos do artigo 19.º.

Or. en
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Alteração 846
Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
monitorizar a adequação dos recursos no 
seu território com base na avaliação 
europeia da adequação dos recursos nos 
termos do artigo 19.º.

1. Os Estados-Membros devem 
monitorizar e elaborar e publicar um 
relatório sobre a adequação dos recursos 
no seu território com base na avaliação 
europeia da adequação dos recursos nos 
termos do artigo 19.º.

Or. en

Alteração 847
Flavio Zanonato

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
monitorizar a adequação dos recursos no 
seu território com base na avaliação 
europeia da adequação dos recursos nos 
termos do artigo 19.º.

1. Os Estados-Membros devem 
monitorizar a adequação dos recursos no 
seu território em conformidade com a 
metodologia utilizada na avaliação 
europeia da adequação dos recursos nos 
termos do artigo 19.º, n.º 4.

Or. en

Justificação

São necessárias regras e metodologias comuns da UE para a avaliação da adequação da 
produção, a fim de harmonizar os diferentes níveis de avaliação (pan-europeus e nacionais) 
e, eventualmente, comparar resultados entre diferentes estudos e avaliações.

Alteração 848
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
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Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
monitorizar a adequação dos recursos no 
seu território com base na avaliação 
europeia da adequação dos recursos nos 
termos do artigo 19.º.

1. Os Estados-Membros devem 
monitorizar a adequação dos recursos no 
seu território em conformidade com a
metodologia utilizada na avaliação 
europeia da adequação dos recursos nos 
termos do artigo 19.º, n.º 4.

Or. en

Justificação

Member States, being the ultimate subjects responsible for security of electricity supply shall 
monitor resource adequacy within their territory and shall carry out their own adequacy 
assessments and studies by adopting specific detailed representation of network topology and 
market structure (typically at European level due to computational reasons both market and 
power models have simplified representation/clustering of generation units/assets of 
transmission, therefore further details for internal network might be necessary in order to 
evaluate internal congestions and or local scarcity situation). Common rules and EU 
methodologies for generation adequacy assessment are needed in order to harmonize the 
different level of assessment (pan-European and National) and to make possible the 
comparison of results among different studies and assessments.

Alteração 849
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
monitorizar a adequação dos recursos no 
seu território com base na avaliação 
europeia da adequação dos recursos nos 
termos do artigo 19.º.

1. Os Estados-Membros devem 
monitorizar a adequação dos recursos no 
seu território com base na avaliação 
nacional da adequação dos recursos nos 
termos do artigo 19.º.

Or. en

Justificação

Somente as avaliações feitas a nível nacional garantem um nível de pormenor suficiente.
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Alteração 850
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando a avaliação europeia da 
adequação dos recursos identificar um 
problema de adequação dos recursos, os 
Estados-Membros devem identificar todas 
as distorções regulamentares que causam 
ou contribuem para essa situação.

2. Quando a avaliação da adequação 
dos recursos disponíveis no seu território 
(tendo em conta a interligação do sistema 
e os dados da avaliação europeia da
adequação dos recursos) identificar um 
problema, os Estados-Membros devem 
identificar todas as distorções 
regulamentares que causam ou contribuem 
para essa situação.

Or. fr

Alteração 851
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando a avaliação europeia da 
adequação dos recursos identificar um 
problema de adequação dos recursos, os 
Estados-Membros devem identificar todas 
as distorções regulamentares que causam 
ou contribuem para essa situação.

2. Quando a avaliação nacional da 
adequação dos recursos identificar um 
problema de adequação dos recursos, os 
Estados-Membros devem identificar todas 
as distorções regulamentares e de mercado 
que causam ou contribuem para essa 
situação.

Or. en

Alteração 852
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração
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2. Quando a avaliação europeia da
adequação dos recursos identificar um 
problema de adequação dos recursos, os 
Estados-Membros devem identificar todas 
as distorções regulamentares que causam 
ou contribuem para essa situação.

2. Quando as avaliações nacionais ou 
a avaliação europeia da adequação dos 
recursos identificarem um problema de 
adequação dos recursos, os Estados-
Membros devem identificar todas as 
distorções regulamentares que causam ou 
contribuem para essa situação.

Or. en

Alteração 853
Pavel Telička

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando a avaliação europeia da
adequação dos recursos identificar um 
problema de adequação dos recursos, os 
Estados-Membros devem identificar todas 
as distorções regulamentares que causam 
ou contribuem para essa situação.

2. Quando a avaliação europeia da 
adequação dos recursos identificar um 
problema de adequação dos recursos, os 
Estados-Membros devem identificar todas 
as falhas do mercado e/ou distorções 
regulamentares que causam ou contribuem 
para essa situação.

Or. en

Alteração 854
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando a avaliação europeia da 
adequação dos recursos identificar um 
problema de adequação dos recursos, os 
Estados-Membros devem identificar todas 
as distorções regulamentares que causam 
ou contribuem para essa situação.

2. Quando a avaliação europeia da 
adequação dos recursos identificar um 
problema de adequação dos recursos, os 
Estados-Membros devem identificar todas 
as falhas do mercado e/ou distorções 
regulamentares  que causam ou contribuem 
para essa situação.

Or. en
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Justificação

Uma vez que também podem ser a causa de problemas de adequação, as falhas do mercado 
também devem ser identificadas e solucionadas.

Alteração 855
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando a avaliação europeia da 
adequação dos recursos identificar um 
problema de adequação dos recursos, os 
Estados-Membros devem identificar todas 
as distorções regulamentares que causam 
ou contribuem para essa situação.

2. Quando a avaliação europeia da 
adequação dos recursos identificar um 
problema de adequação dos recursos, os 
Estados-Membros devem identificar todas 
as distorções regulamentares e falhas do 
mercado que causam ou contribuem para 
essa situação.

Or. en

Justificação

Não só as distorções regulamentares, como também as falhas do mercado, os obstáculos à 
entrada no mercado, os comportamentos anticoncorrenciais e o acesso limitado ao 
financiamento podem sobrecarregar desproporcionalmente determinadas tecnologias ou 
intervenientes e, assim, contribuir para a criação de problemas de adequação.

Alteração 856
Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando a avaliação europeia da 
adequação dos recursos identificar um 
problema de adequação dos recursos, os 
Estados-Membros devem identificar todas 
as distorções regulamentares que causam 
ou contribuem para essa situação.

2. Quando a avaliação europeia da 
adequação dos recursos identificar um 
problema de adequação dos recursos, os 
Estados-Membros devem identificar todas 
as distorções regulamentares e falhas do 
mercado que causam ou contribuem para 
essa situação.
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Or. en

Alteração 857
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando a avaliação da adequação 
dos recursos identificar um problema de 
adequação dos recursos, os Estados-
Membros devem identificar todas as 
distorções regulamentares que causam ou 
contribuem para essa situação.

2. Quando a avaliação europeia da 
adequação dos recursos identificar um 
problema de adequação dos recursos, os 
Estados-Membros devem identificar todas 
as distorções regulamentares e falhas do 
mercado que causam ou contribuem para 
essa situação.

Or. en

Justificação

Para além das distorções regulamentares, também as falhas do mercado, os obstáculos à 
entrada no mercado, os comportamentos anticoncorrenciais e o acesso limitado ao 
financiamento podem sobrecarregar desproporcionalmente determinadas tecnologias ou 
intervenientes no mercado e, assim, contribuir para a criação de problemas de adequação. É 
importante olhar além dos entraves puramente regulamentares.

Alteração 858
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando a avaliação da adequação 
dos recursos identificar um problema de 
adequação dos recursos, os Estados-
Membros devem identificar todas as 
distorções regulamentares que causam ou 
contribuem para essa situação.

2. Quando a avaliação europeia da 
adequação dos recursos identificar um 
problema de adequação dos recursos, os 
Estados-Membros devem identificar todas 
as distorções regulamentares e falhas do 
mercado que causam ou contribuem para 
essa situação.

Or. en
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Alteração 859
Cristian-Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando a avaliação europeia da 
adequação dos recursos identificar um 
problema de adequação dos recursos, os 
Estados-Membros devem identificar todas 
as distorções regulamentares que causam 
ou contribuem para essa situação.

2. Quando a avaliação nacional da 
adequação dos recursos identificar um 
problema de adequação dos recursos, os 
Estados-Membros devem identificar todas 
as distorções regulamentares que causam 
ou contribuem para essa situação.

Or. en

Alteração 860
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando a avaliação europeia da 
adequação dos recursos identificar um 
problema de adequação dos recursos, os 
Estados-Membros devem identificar todas 
as distorções regulamentares que causam 
ou contribuem para essa situação.

2. Quando a avaliação nacional da 
adequação dos recursos identificar um 
problema de adequação dos recursos, os 
Estados-Membros devem identificar todas 
as distorções regulamentares que causam 
ou contribuem para essa situação.

Or. en

Justificação

As avaliações de adequação devem ser realizadas pelos Estados-Membros, aprovadas pelas 
entidades reguladoras nacionais e ter por base uma metodologia europeia comum definida 
pela REORTE.

Alteração 861
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
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Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando a avaliação europeia da 
adequação dos recursos identificar um 
problema de adequação dos recursos, os 
Estados-Membros devem identificar todas 
as distorções regulamentares que causam 
ou contribuem para essa situação.

2. Quando a avaliação nacional da 
adequação dos recursos identificar um 
problema de adequação dos recursos, os 
Estados-Membros devem identificar todas 
as distorções regulamentares que causam 
ou contribuem para essa situação.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão não toma em consideração o princípio da subsidiariedade. Embora 
a monitorização e a avaliação da adequação dos recursos a nível europeu sejam necessários 
e possam ser úteis, devem apenas complementar e apoiar a avaliação nacional da adequação 
dos recursos. Somente as avaliações feitas a nível nacional garantem um nível de pormenor 
suficiente. A avaliação europeia da adequação dos recursos não inclui todas as condições 
nacionais com o nível de pormenor necessário, pelo que não permite uma avaliação correta 
da adequação da rede.

Alteração 862
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Nikolay Barekov

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando a avaliação europeia da 
adequação dos recursos identificar um 
problema de adequação dos recursos, os 
Estados-Membros devem identificar todas 
as distorções regulamentares que causam 
ou contribuem para essa situação.

2. Quando a avaliação nacional da 
adequação dos recursos identificar um 
problema de adequação dos recursos, os 
Estados-Membros devem identificar todas 
as distorções regulamentares que causam 
ou contribuem para essa situação.

Or. en

Alteração 863
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2
Regulamento (CE) n.º 714/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho
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Texto da Comissão Alteração

2. Quando a avaliação europeia da 
adequação dos recursos identificar um 
problema de adequação dos recursos, os 
Estados-Membros devem identificar todas 
as distorções regulamentares que causam 
ou contribuem para essa situação.

2. Quando a avaliação nacional da 
adequação dos recursos identificar um 
problema de adequação dos recursos, os 
Estados-Membros devem identificar todas 
as distorções regulamentares que causam 
ou contribuem para essa situação.

Or. pl

Justificação

A avaliação nacional da adequação dos recursos deve ser o principal ponto de referência 
para a introdução de mecanismos de capacidade.

Alteração 864
Rolandas Paksas

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando a avaliação europeia da 
adequação dos recursos identificar um 
problema de adequação dos recursos, os 
Estados-Membros devem identificar todas 
as distorções regulamentares que causam 
ou contribuem para essa situação.

2. Quando a avaliação nacional da 
adequação dos recursos identificar um 
problema de adequação dos recursos, os 
Estados-Membros devem identificar todas 
as distorções regulamentares que causam 
ou contribuem para essa situação.

Or. en

Alteração 865
András Gyürk, György Hölvényi

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem 
publicar um calendário para a adoção de 
medidas destinadas a eliminar as 
eventuais distorções regulamentares 

Suprimido
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identificadas. Ao procurarem resolver o 
problema de adequação dos recursos, os 
Estados-Membros devem, em especial, 
estudar a possibilidade de suprimir as 
distorções regulamentares, permitindo os 
preços de escassez, desenvolvendo as 
interligações, o armazenamento de 
energia, as medidas do lado da procura e 
a eficiência energética.

Or. en

Alteração 866
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem 
publicar um calendário para a adoção de 
medidas destinadas a eliminar as eventuais 
distorções regulamentares identificadas. 
Ao procurarem resolver o problema de 
adequação dos recursos, os Estados-
Membros devem, em especial, estudar a 
possibilidade de suprimir as distorções 
regulamentares, permitindo os preços de 
escassez, desenvolvendo as interligações, o 
armazenamento de energia, as medidas do 
lado da procura e a eficiência energética.

3. Os Estados-Membros devem 
publicar um calendário e um plano de 
execução para a adoção de medidas 
destinadas a eliminar as eventuais 
distorções regulamentares e falhas do 
mercado identificadas. Ao procurarem 
resolver o problema de adequação dos 
recursos, os Estados-Membros devem, em 
especial, garantir que contribuem para os 
objetivos climáticos e energéticos da UE 
para 2030 e para os objetivos de 
descarbonização para 2050 e suprimir as 
distorções regulamentares, permitindo os 
preços de escassez, desenvolvendo as 
interligações, o armazenamento de energia, 
a flexibilidade do lado da procura e os 
recursos energéticos distribuídos e a 
eficiência energética. Os Estados-
Membros devem notificar os calendários à 
Comissão Europeia, para aprovação. A 
Comissão deve avaliar se essas medidas 
são suficientes para suprimir a distorção 
do mercado e emitir uma decisão quanto à 
compatibilidade das ações notificadas nos 
calendários dos Estados-Membros com os 
objetivos gerais da União da Energia. Os 
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Estados-Membros devem apresentar 
relatórios regulares sobre os progressos 
realizados na implementação das ações 
estabelecidas nos seus calendários.
As ações podem incluir:
(a) A supressão das distorções 
regulamentares e das falhas do mercado, 
nomeadamente os obstáculos ao aumento 
da eficiência energética, à flexibilidade e 
à implantação de energias renováveis;
(b) A supressão da oferta excedentária de 
capacidades no mercado, retirando, em 
primeiro lugar, os recursos mais 
poluentes e menos flexíveis da rede.
(c) A supressão dos limites máximos de 
preços;
(d) A introdução de uma função 
administrativa de fixação de preços de 
escassez, tal como referida no artigo 44.º 
do [regulamento da Comissão que 
estabelece orientações relativas ao 
equilíbrio do sistema elétrico];
(e) O aumento da capacidade de 
interligação, se necessário, de acordo com 
o objetivo de avaliação da adequação e 
interligação e o reforço e otimização da 
rede interna a fim de solucionar o 
congestionamento;
(f) O aumento da eficiência energética e o 
desenvolvimento da resposta do lado da 
procura e da capacidade de 
armazenamento;

Or. en

Justificação

As disposições relativas à adequação dos recursos devem abranger de forma inclusiva todos 
os princípios de mercado estabelecidos em artigos anteriores, como, por exemplo, no artigo 
3.º ou 16.º, para que o resultado possa constituir a base para as decisões em matéria de 
capacidade. Por conseguinte, é necessário enumerá-los todos aqui.

Alteração 867
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem 
publicar um calendário para a adoção de 
medidas destinadas a eliminar as eventuais 
distorções regulamentares identificadas. 
Ao procurarem resolver o problema de 
adequação dos recursos, os Estados-
Membros devem, em especial, estudar a 
possibilidade de suprimir as distorções 
regulamentares, permitindo os preços de 
escassez, desenvolvendo as interligações, o 
armazenamento de energia, as medidas do 
lado da procura e a eficiência energética.

3. A decisão de introduzir um 
mecanismo de capacidade deve constituir 
uma opção de último recurso. A decisão 
sobre a introdução de mecanismos de 
capacidade deve basear-se em avaliações 
regionais de adequação. Essas avaliações 
devem constituir o fator decisivo para a 
introdução de mecanismos de capacidade.
Os Estados-Membros devem publicar um 
calendário para a adoção de medidas 
destinadas a eliminar as eventuais 
distorções regulamentares identificadas. 
Ao procurarem resolver o problema de 
adequação dos recursos, os Estados-
Membros devem, em especial, estudar a 
possibilidade de aumentar a percentagem 
de energias renováveis, suprimir as 
distorções regulamentares, permitindo os 
preços de escassez, desenvolvendo as 
interligações, o armazenamento de energia, 
as medidas do lado da procura e a 
eficiência energética. Ao procurarem 
resolver o problema de adequação dos 
recursos, os Estados-Membros devem 
seguir um conjunto de critérios claros e 
transparentes que confiram prioridade às 
opções mais sustentáveis como 
beneficiários dos mecanismos de 
capacidade, depois de terem consultado 
sobre o mecanismo proposto, pelo menos, 
os Estados-Membros vizinhos ligados 
eletricamente. Os Estados-Membros 
devem, nomeadamente:

Or. en

Alteração 868
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem 
publicar um calendário para a adoção de 
medidas destinadas a eliminar as eventuais 
distorções regulamentares identificadas. 
Ao procurarem resolver o problema de 
adequação dos recursos, os Estados-
Membros devem, em especial, estudar a 
possibilidade de suprimir as distorções 
regulamentares, permitindo os preços de 
escassez, desenvolvendo as interligações,
o armazenamento de energia, as medidas 
do lado da procura e a eficiência 
energética.

3. Os Estados-Membros com 
problemas de adequação identificados
devem publicar um roteiro, com um 
calendário para a adoção de medidas 
destinadas a eliminar as eventuais 
distorções regulamentares identificadas. 
Ao procurarem resolver o problema de 
adequação dos recursos, os Estados-
Membros devem observar os princípios 
enunciados no artigo 3.º e, em especial, 
estudar a possibilidade de:
a) Suprimir as distorções regulamentares
b) Suprimir os limites máximos de preços
c) Permitir os preços de escassez através 
da livre formação de preços
d) Aumentar a capacidade de interligação
e) Permitir o acesso não falseado ao 
mercado para todos os participantes do 
mercado
f) Desenvolver o armazenamento de 
energia
g) Desenvolver medidas do lado da procura
h) Investir na eficiência energética

Or. en

Alteração 869
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem 
publicar um calendário para a adoção de 
medidas destinadas a eliminar as 
eventuais distorções regulamentares 
identificadas. Ao procurarem resolver o 
problema de adequação dos recursos, os 
Estados-Membros devem, em especial,
estudar a possibilidade de suprimir as 
distorções regulamentares, permitindo os 
preços de escassez, desenvolvendo as 
interligações, o armazenamento de energia, 

3. Ao procurarem resolver o problema 
de adequação dos recursos, os Estados-
Membros devem estudar a possibilidade de 
suprimir as distorções regulamentares, 
permitindo os preços de escassez, 
desenvolvendo as interligações, o 
armazenamento de energia, as medidas do 
lado da procura e a eficiência energética.
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as medidas do lado da procura e a 
eficiência energética.

Or. fr

Alteração 870
Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem 
publicar um calendário para a adoção de 
medidas destinadas a eliminar as eventuais 
distorções regulamentares identificadas. 
Ao procurarem resolver o problema de 
adequação dos recursos, os Estados-
Membros devem, em especial, estudar a 
possibilidade de suprimir as distorções 
regulamentares, permitindo os preços de 
escassez, desenvolvendo as interligações, o 
armazenamento de energia, as medidas do 
lado da procura e a eficiência energética.

3. Os Estados-Membros devem 
publicar um calendário para a adoção de 
medidas destinadas a eliminar as eventuais 
distorções regulamentares identificadas e 
de medidas destinadas a corrigir falhas do 
mercado. Ao procurarem resolver o 
problema de adequação dos recursos, os 
Estados-Membros devem, em especial, 
estudar a possibilidade de suprimir as 
distorções regulamentares, permitindo os 
preços de escassez, desenvolvendo as 
interligações, o armazenamento de energia, 
as medidas do lado da procura e a 
eficiência energética.

Or. en

Alteração 871
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem 
publicar um calendário para a adoção de 
medidas destinadas a eliminar as eventuais 
distorções regulamentares identificadas. 
Ao procurarem resolver o problema de 
adequação dos recursos, os Estados-
Membros devem, em especial, estudar a 

3. Os Estados-Membros devem 
publicar um calendário para a adoção de 
medidas destinadas a eliminar as eventuais 
distorções regulamentares identificadas. 
Ao procurarem resolver o problema de 
adequação dos recursos, os Estados-
Membros devem, em especial, estudar a 
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possibilidade de suprimir as distorções 
regulamentares, permitindo os preços de 
escassez, desenvolvendo as interligações, o 
armazenamento de energia, as medidas do 
lado da procura e a eficiência energética.

possibilidade de suprimir as distorções 
regulamentares, permitindo os preços de 
escassez, desenvolvendo as interligações, o 
armazenamento de energia, as medidas do 
lado da procura, a produção própria e a 
eficiência energética.

Or. en

Alteração 872
Pavel Telička

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem 
publicar um calendário para a adoção de 
medidas destinadas a eliminar as eventuais 
distorções regulamentares identificadas. 
Ao procurarem resolver o problema de 
adequação dos recursos, os Estados-
Membros devem, em especial, estudar a 
possibilidade de suprimir as distorções 
regulamentares, permitindo os preços de 
escassez, desenvolvendo as interligações, o 
armazenamento de energia, as medidas do 
lado da procura e a eficiência energética.

3. Os Estados-Membros devem 
publicar um calendário para a adoção de 
medidas destinadas a eliminar as eventuais 
distorções regulamentares identificadas. 
Ao procurarem resolver o problema de 
adequação dos recursos, os Estados-
Membros devem, em especial, estudar a 
possibilidade de suprimir as distorções 
regulamentares, permitindo os preços de 
escassez e a produção própria, 
desenvolvendo as interligações, o 
armazenamento de energia, as medidas do 
lado da procura e a eficiência energética.

Or. en

Alteração 873
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem 
publicar um calendário para a adoção de 
medidas destinadas a eliminar as eventuais 
distorções regulamentares identificadas. 

3. Os Estados-Membros com 
problemas de adequação identificados
devem publicar um plano de execução, 
com um calendário coerente para a adoção 
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Ao procurarem resolver o problema de 
adequação dos recursos, os Estados-
Membros devem, em especial, estudar a 
possibilidade de suprimir as distorções 
regulamentares, permitindo os preços de 
escassez, desenvolvendo as interligações, 
o armazenamento de energia, as medidas 
do lado da procura e a eficiência 
energética.

de medidas destinadas a eliminar as 
eventuais distorções regulamentares e do 
mercado identificadas. Ao procurarem 
resolver o problema de adequação dos 
recursos, os Estados-Membros devem dar 
cumprimento ao disposto no artigo 3.º e, 
nomeadamente:

Or. en

Alteração 874
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3 – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a) Suprimir as distorções 
regulamentares e as falhas do mercado, 
nomeadamente os obstáculos à eficiência 
energética e à implantação de energias 
renováveis;

Or. en

Alteração 875
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3 – alínea b) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b) Suprimir a oferta excedentária de 
capacidades no mercado, retirando da 
rede, em primeiro lugar, os recursos mais 
poluentes e menos flexíveis;

Or. en
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Alteração 876
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3 – alínea c) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c) Aumentar a capacidade de 
interligação, se necessário, e resolver o 
problema interno de congestionamento da 
rede;

Or. en

Alteração 877
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3 – alínea d) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d) Aumentar a eficiência energética e 
desenvolver medidas de resposta do lado 
da procura e a capacidade de 
armazenamento;

Or. en

Alteração 878
Carolina Punset

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros devem 
definir indicadores que permitam apreciar 
a eficácia das medidas adotadas em 
conformidade com o n.º 3 e analisar em 
conformidade o mecanismo de capacidade 
potencial implementado.
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Or. en

Justificação

É fundamental estabelecer um quadro que assegure que o recurso ao mecanismo de 
capacidade seja uma opção de último recurso. A introdução de indicadores e de uma 
obrigação de informar sobre a evolução do problema identificado contribuirá para limitar o 
efeito de distorção do mecanismo de capacidade no mercado.

Alteração 879
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. No caso de ser introduzido um 
novo mecanismo de capacidade, o plano 
de execução também deve implicar uma 
estratégia abrangente de eliminação 
progressiva, incluindo um calendário 
para esse mecanismo de capacidade.

Or. en

Justificação

Em conformidade com as disposições relacionadas com o artigo 23.º (e 18.º-A), os 
mecanismos de capacidade introduzidos na sequência de um problema de adequação dos 
recursos (artigo 23.º, último parágrafo) devem ter caráter temporário e incluir um calendário 
para a eliminação progressiva.

Alteração 880
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros devem 
apresentar à Comissão, para apreciação, 
um roteiro, com um calendário para a 
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adoção de medidas destinadas a eliminar 
as eventuais distorções regulamentares 
identificadas.

Or. en

Alteração 881
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen 
Freund, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. A Comissão pode decidir, no prazo 
de dois meses a contar da receção do 
roteiro, se as medidas são suficientes para 
eliminar as distorções regulamentares e 
pode exigir aos Estados-Membros que 
alterem o roteiro em conformidade.

Or. en

Alteração 882
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-C. Os Estados-Membros devem 
acompanhar a aplicação do roteiro e 
publicar os resultados num relatório 
anual.

Or. en

Alteração 883
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López
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Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-D. Os Estados-Membros devem 
apresentar à Agência, para parecer, um 
relatório sobre o acompanhamento da 
aplicação do plano de execução.

Or. en

Alteração 884
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-E. A Agência deve transmitir o 
parecer a que se refere o n.º 3-D à 
Comissão. A Comissão deve decidir se as 
reformas foram suficientemente 
executadas.

Or. en

Alteração 885
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-A

Regras sobre os mecanismos de 
capacidade

1. No caso de um problema de adequação 
identificado pela avaliação europeia da 
adequação dos recursos, os Estados-
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Membros devem poder resolver os 
problemas que não possam ser eliminados 
pelas medidas previstas nos termos do 
artigo 18.º, n.º 3, sob reserva das 
disposições do presente artigo e das regras 
da UE em matéria de auxílios estatais.

2. Os Estados-Membros devem avaliar se 
um mecanismo de capacidade sob a forma 
de reserva estratégica pode responder aos 
problemas de adequação. Apenas se tal 
não for o caso, os Estados-Membros 
podem introduzir outro tipo de 
mecanismo. Tais mecanismos não devem 
criar distorções desnecessárias no 
mercado, nem limitar o comércio 
transfronteiriço. Devem ser abertos a 
todas as tecnologias de produção, 
armazenamento, eficiência energética e 
resposta do lado da procura. A capacidade 
afetada ao mecanismo não deve exceder a 
necessária para resolver o problema. A 
capacidade afetada ao mecanismo de 
capacidade deve ser aprovada pela 
entidade reguladora nacional.

3. Sempre que um Estado-Membro 
aplique um mecanismo de capacidade, 
deve rever esse mecanismo até [dois anos 
após a data de entrada em vigor do 
presente regulamento] e todos os anos a 
partir de então e prever que não sejam 
celebrados novos contratos ao abrigo 
desse mecanismo, no caso de:

(a) A avaliação europeia da adequação 
dos recursos não identificou um problema 
de adequação dos recursos; e/ou

(b) As medidas referidas no n.º 3 não 
terem sido suficientemente executadas, 
em conformidade com o n.º 3-E.

4. Os mecanismos de capacidade devem 
ser temporários.

Devem ser aprovados pela Comissão para 
um período não superior a quatro anos. 
Devem ser gradualmente eliminados ou, 
pelo menos, progressivamente reduzidos, 
com base no plano de execução previsto 
no artigo 18.º, n.os 3 e 3-A.
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5. A capacidade de geração apenas será 
elegível para participar de um mecanismo 
de capacidade se:

(a) As emissões totais de gases com efeito 
estufa por quilowatt-hora de eletricidade 
produzida na instalação não excederem 
350 g de equivalente CO2 a partir de 
[Serviço das Publicações: data de entrada 
em vigor do presente regulamento]; e

(b) For possível aumentar e diminuir a 
carga, pelo menos, em 5 % de sua 
capacidade por minuto e for possível 
reduzir o nível necessário de produção 
estável para menos de 40 % das centrais 
elétricas que beneficiam de mecanismos 
de capacidade.

6. Os fornecedores de capacidade devem 
cumprir as normas de qualidade 
ambiental da UE e o respetivo 
desempenho não deve exceder os níveis de 
emissão mais rigorosos associados às 
MTD (melhores tecnologias disponíveis) e 
aos níveis de eficiência energética 
superiores associados às MTD em todas 
as conclusões pertinentes de MTD 
estabelecidas para a participação de novas 
centrais em mecanismos de capacidade.

7. Sem prejuízo da aplicação imediata dos 
requisitos de limites de emissão [e 
flexibilidade] estabelecidos no n.º 5, até 
[dois anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento], os 
Estados-Membros devem concluir a 
avaliação dos mecanismos de capacidade 
existentes e dos acordos contratuais ou 
administrativos conexos, e conformá-los 
às disposições do presente regulamento. 
Os Estados-Membros devem apresentar à 
Comissão um relatório pormenorizado 
sobre os resultados da avaliação e das 
medidas tomadas.

Or. en
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Justificação

Os mecanismos de capacidade podem, se não forem bem concebidos e forem de caráter 
temporário, criar distorções importantes do mercado. Não devem ser utilizados como apoio 
da capacidade de produção convencional. É fundamental que esse mecanismo seja aberto a 
todos os participantes do mercado, incluindo operadores transfronteiriços, e que observe 
critérios de flexibilidade para efetivamente poder fornecer capacidade a curto prazo e com 
volumes flexíveis.

Alteração 886
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-A

Regras sobre o mecanismo de capacidade

1. Os Estados-Membros devem avaliar se 
um mecanismo de capacidade sob a forma 
de reserva estratégica é capaz de resolver 
os problemas de adequação. Se tal não for 
o caso, os Estados-Membros podem 
implementar um mecanismo diferente. 
Tais mecanismos não devem criar 
distorções desnecessárias no mercado, 
nem limitar o comércio transfronteiriço. 
Devem ser abertos a todas as tecnologias 
de produção, armazenamento, eficiência 
energética e resposta do lado da procura. 
A capacidade afetada ao mecanismo não 
deve exceder a necessária para resolver o 
problema. Os parâmetros que determinam 
a capacidade disponibilizada no âmbito do 
mecanismo de capacidade devem ser 
aprovados pela entidade reguladora 
nacional.

2. Sempre que um Estado-Membro 
aplique um mecanismo de capacidade, 
deve avaliar esse mecanismo até [dois 
anos após a data de entrada em vigor do 
presente regulamento] e prever que não 
sejam celebrados novos contratos ao 
abrigo desse mecanismo no caso de: (a) a 
avaliação europeia da adequação dos 
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recursos não tiver identificado um 
problema de adequação dos recursos; 
e/ou (b) as medidas referidas no n.º 3 não 
terem sido suficientemente executadas.

3. Os mecanismos de capacidade devem 
ser temporários. Devem ser aprovados 
pela Comissão para um período não 
superior a quatro anos. Devem ser 
gradualmente eliminados ou, pelo menos, 
progressivamente reduzidos, com base no 
plano de execução previsto no artigo 18.º, 
n.º 3.

A capacidade de produção apenas será 
elegível para participar num mecanismo 
de capacidade se:

(a) As emissões totais de gases com efeito 
de estufa por quilowatt-hora de 
eletricidade produzida na instalação não 
excederem 350 g de equivalente CO2 a 
partir de [Serviço das Publicações: data 
de entrada em vigor do presente 
regulamento]; e

(b) For possível aumentar e diminuir a 
carga, pelo menos, em 5 % da sua 
capacidade por minuto.

4. Os fornecedores de capacidade devem 
cumprir as normas de qualidade 
ambiental da UE e as melhores técnicas 
disponíveis para participar em 
mecanismos de capacidade.

Or. en

Alteração 887
Massimiliano Salini

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A avaliação europeia da adequação 
dos recursos centra-se na adequação 
global do setor elétrico para aprovisionar 
a procura atual e prevista de 

1. A avaliação europeia da adequação 
dos recursos deve avaliar a adequação dos 
recursos na União Europeia. A avaliação 
deve basear-se nos níveis de adequação 
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eletricidade nos dez anos seguintes a essa
avaliação, numa resolução anual.

dos Estados-Membros e prever as zonas 
de oferta a nível regional.

Or. en

Alteração 888
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A avaliação europeia da adequação 
dos recursos centra-se na adequação global 
do setor elétrico para aprovisionar a 
procura atual e prevista de eletricidade nos
dez anos seguintes a essa avaliação, numa 
resolução anual.

1. A avaliação europeia da adequação 
dos recursos centra-se na adequação global 
do setor elétrico para aprovisionar a 
procura atual e prevista de eletricidade na 
União, nos Estados-Membros que formam 
uma região e em cada Estado-Membro, 
um, cinco e dez anos a contar da data 
dessa avaliação.

Or. en

Alteração 889
Jaromír Kohlíček

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A avaliação europeia da adequação 
dos recursos centra-se na adequação global 
do setor elétrico para aprovisionar a 
procura atual e prevista de eletricidade nos 
dez anos seguintes a essa avaliação, numa 
resolução anual.

1. A avaliação europeia da adequação 
dos recursos centra-se na adequação global 
do setor elétrico para aprovisionar a 
procura atual e prevista de eletricidade no 
que respeita à disponibilidade de recursos 
primários nos dez anos seguintes a essa 
avaliação, numa resolução anual.

Or. en
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Justificação

Devido à introdução da nova expressão «avaliação da adequação dos recursos», é 
necessário definir a adequação da capacidade de produção às fontes primárias. Os requisitos 
formulados de forma equívoca para a disponibilidade de fontes primárias podem influenciar 
a metodologia final e o alcance das medidas propostas no domínio da adequação da rede e 
dos recursos.

Alteração 890
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A avaliação europeia da adequação 
dos recursos centra-se na adequação global 
do setor elétrico para aprovisionar a 
procura atual e prevista de eletricidade nos 
dez anos seguintes a essa avaliação, numa 
resolução anual.

1. A avaliação europeia da adequação 
dos recursos centra-se na adequação global 
do setor elétrico para aprovisionar a 
procura atual e prevista de eletricidade no 
que respeita à disponibilidade de recursos 
primários nos dez anos seguintes a essa 
avaliação, numa resolução anual.

Or. en

Alteração 891
Pavel Telička

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A avaliação europeia da adequação 
dos recursos centra-se na adequação global 
do setor elétrico para aprovisionar a 
procura atual e prevista de eletricidade nos 
dez anos seguintes a essa avaliação, numa 
resolução anual.

1. A avaliação europeia da adequação 
dos recursos, bem como a avaliação 
regional da adequação, centram-se na 
adequação global do setor elétrico para 
aprovisionar a procura atual e prevista de 
eletricidade nos dez anos seguintes a essa 
avaliação, numa resolução anual.

Or. en
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Alteração 892
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A avaliação europeia da adequação 
dos recursos centra-se na adequação 
global do setor elétrico para aprovisionar 
a procura atual e prevista de eletricidade 
nos dez anos seguintes a essa avaliação, 
numa resolução anual.

1. A avaliação europeia da adequação 
dos recursos deve determinar os 
problemas de adequação dos recursos na 
União, nos Estados-Membros pertinentes 
na região de exploração da rede e, em 
cada Estado-Membro, bem como sempre 
que pertinente, em cada zona de ofertas.

Or. en

Alteração 893
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os operadores de redes de 
transporte devem facultar à REORT para a 
eletricidade os dados de que necessita para 
levar a cabo anualmente a avaliação 
europeia da adequação dos recursos. A 
REORT para a eletricidade deve realizar 
esta avaliação todos os anos.

3. Os operadores de redes de 
transporte devem facultar à REORT para a 
eletricidade os dados de que necessita para 
levar a cabo anualmente a avaliação 
europeia da adequação dos recursos. A 
REORT para a eletricidade deve realizar 
esta avaliação todos os anos. Os 
participantes no mercado devem, com 
base nas suas possibilidades e na 
disponibilidade de dados, fornecer aos 
operadores de redes de transporte dados 
sobre a futura utilização prevista de 
fontes de produção.

Or. en

Alteração 894
Jaromír Kohlíček
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Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os operadores de redes de 
transporte devem facultar à REORT para a 
eletricidade os dados de que necessita para 
levar a cabo anualmente a avaliação 
europeia da adequação dos recursos. A 
REORT para a eletricidade deve realizar 
esta avaliação todos os anos.

3. Os operadores de redes de 
transporte devem facultar à REORT para a 
eletricidade os dados de que necessita para 
levar a cabo anualmente a avaliação 
europeia da adequação dos recursos. A 
REORT para a eletricidade deve realizar 
esta avaliação todos os anos. Os 
participantes no mercado devem, com 
base nas suas possibilidades e na 
disponibilidade de dados, fornecer aos 
operadores de redes de transporte dados 
sobre a futura utilização prevista de 
fontes de produção.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão estabelece a obrigação de os ORT fornecerem à REORTE os dados 
necessários para a avaliação da adequação dos recursos a nível da UE. É necessário definir 
claramente os papéis e as responsabilidades de todos os influenciados pelo fornecimento 
desses dados e que, de acordo com o artigo 18.º, n.º 1, os Estados-Membros devem 
monitorizar a adequação dos recursos no seu território com base na avaliação europeia da 
adequação dos recursos. A proposta da Comissão obriga os ORT a fornecer os dados 
necessários, mas não estabelece a obrigação de as fontes de produção (e os participantes no 
mercado envolvidos na regulamentação do setor da eletricidade) fornecerem esses dados aos 
ORT.

Alteração 895
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os operadores de redes de 
transporte devem facultar à REORT para a 
eletricidade os dados de que necessita para 
levar a cabo anualmente a avaliação 
europeia da adequação dos recursos. A 
REORT para a eletricidade deve realizar 

3. Os operadores de redes de 
transporte devem facultar à REORT para a 
eletricidade os dados de que necessita para 
levar a cabo anualmente a avaliação 
europeia da adequação dos recursos.
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esta avaliação todos os anos.

Or. en

Alteração 896
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. De acordo com a legislação 
nacional, os operadores de redes de 
transporte podem ter o direito de solicitar 
dados pertinentes que não contenham 
informações comerciais sensíveis dos 
produtores, operadores de redes de 
distribuição e outros participantes no 
mercado.

Or. en

Alteração 897
Bendt Bendtsen

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os operadores de redes de 
transporte devem ter o direito de solicitar 
dados pertinentes que não contenham 
informações comerciais sensíveis e que 
não tenham sido já recolhidos pela ORD 
pertinente junto dos produtores e de 
outros participantes no mercado.

Or. en

Alteração 898
Massimiliano Salini
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Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. A avaliação europeia da adequação 
dos recursos deve basear-se numa 
metodologia que assegure que a avaliação:

4. A avaliação europeia da adequação 
dos recursos deve basear-se numa 
metodologia transparente que assegure 
que a avaliação:

Or. en

Alteração 899
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 4 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Se baseia em cenários adequados e 
coerentes com os objetivos e metas 
acordados no quadro político para o clima 
e a energia que abrange o período 2020-
2030, bem como com os objetivos de 
descarbonização da UE para 2050 e o 
Acordo de Paris;

Or. en

Alteração 900
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 4 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Se baseia em cenários adequados e 
coerentes com os objetivos e metas 
acordados no quadro político para o clima 
e a energia que abrange o período 2020-
2030, bem como com os objetivos de 
descarbonização da UE para 2050 e o 
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Acordo de Paris;

Or. en

Justificação

Esta alteração está intrinsecamente relacionada com a alteração do artigo 18.º, n.º 3.

Alteração 901
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Se baseia em cenários adequados de 
previsão da procura e da oferta, incluindo 
uma avaliação da probabilidade de 
desativação, de novas instalações de 
produção e de medidas para atingir os 
objetivos de eficiência energética e nas 
perspetivas adequadas sobre os preços 
grossistas e a evolução do preço do 
carbono;

(b) Se baseia em cenários adequados de 
previsão da procura e da oferta, incluindo 
uma avaliação da probabilidade de 
desativação, de retirada temporária do 
serviço, de novas instalações de produção e 
de medidas para atingir os objetivos de 
eficiência energética e interligação elétrica
e nas perspetivas adequadas sobre os 
preços grossistas e a evolução do preço do 
carbono e tem devidamente em conta a 
contribuição de todos os recursos e o seu 
potencial de avanço tecnológico, ou seja, 
através da flexibilidade de monitorização 
disponível no setor, incluindo a 
flexibilidade existente e potencial da 
produção, procura, interligação e 
armazenamento;

Or. en

Alteração 902
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Se baseia em cenários adequados de (b) Se baseia em cenários adequados de 
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previsão da procura e da oferta, incluindo 
uma avaliação da probabilidade de 
desativação, de novas instalações de 
produção e de medidas para atingir os 
objetivos de eficiência energética e nas 
perspetivas adequadas sobre os preços 
grossistas e a evolução do preço do 
carbono;

previsão da procura e da oferta, incluindo 
uma avaliação da probabilidade de 
desativação, de retirada temporária do 
serviço, de novas instalações de produção e
de medidas para atingir os objetivos de 
interligação e eficiência energética e nas 
perspetivas adequadas sobre os preços 
grossistas e a evolução do preço do 
carbono;

Or. en

Alteração 903
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Se baseia em cenários adequados de 
previsão da procura e da oferta, incluindo 
uma avaliação da probabilidade de 
desativação, de novas instalações de 
produção e de medidas para atingir os 
objetivos de eficiência energética e nas 
perspetivas adequadas sobre os preços 
grossistas e a evolução do preço do 
carbono;

(b) Se baseia em cenários adequados de 
previsão da procura e da oferta, incluindo 
uma avaliação da probabilidade de 
desativação, de novas instalações de 
produção e de medidas para atingir os 
objetivos de interligação e eficiência 
energética e nas perspetivas adequadas 
sobre os preços grossistas e a evolução do 
preço do carbono;

Or. en

Alteração 904
Massimiliano Salini

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Se baseia em cenários adequados de 
previsão da procura e da oferta, incluindo 
uma avaliação da probabilidade de 
desativação, de novas instalações de 
produção e de medidas para atingir os 

(b) Se baseia em cenários nacionais 
adequados de previsão da procura e da 
oferta, incluindo uma avaliação da 
probabilidade de desativação, de novas 
instalações de produção e de medidas para 
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objetivos de eficiência energética e nas 
perspetivas adequadas sobre os preços 
grossistas e a evolução do preço do 
carbono;

atingir os objetivos de eficiência energética 
e nas perspetivas adequadas sobre os 
preços grossistas e a evolução do preço do 
carbono;

Or. en

Alteração 905
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Tem adequadamente em conta o 
contributo de todos os recursos, incluindo a 
produção, armazenamento de energia, 
resposta da procura e possibilidades de 
importação e exportação atuais e futuras e 
o seu contributo para o funcionamento 
flexível da rede;

(c) Tem adequadamente em conta o 
contributo de todos os recursos, assim 
como o seu potencial de avanço 
tecnológico, incluindo a produção, 
armazenamento de energia, resposta da 
procura e possibilidades de importação e 
exportação atuais e futuras e o seu 
contributo para o funcionamento flexível 
da rede;

Or. en

Alteração 906
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Tem adequadamente em conta o 
contributo de todos os recursos, incluindo a 
produção, armazenamento de energia, 
resposta da procura e possibilidades de 
importação e exportação atuais e futuras e 
o seu contributo para o funcionamento 
flexível da rede;

(c) Tem adequadamente em conta o 
contributo de todos os recursos, assim 
como o seu potencial de avanço 
tecnológico, incluindo a produção, 
armazenamento de energia, resposta da 
procura e possibilidades de importação e 
exportação atuais e futuras e o seu 
contributo para o funcionamento flexível 
da rede;
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Or. en

Alteração 907
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Tem adequadamente em conta o 
contributo de todos os recursos, incluindo a 
produção, armazenamento de energia, 
resposta da procura e possibilidades de 
importação e exportação atuais e futuras e 
o seu contributo para o funcionamento 
flexível da rede;

(c) Tem adequadamente em conta o 
contributo de todos os recursos, incluindo a 
produção, armazenamento de energia, 
integração setorial, resposta da procura e 
possibilidades de importação e exportação 
atuais e futuras e o seu contributo para o 
funcionamento flexível da rede;

Or. de

Justificação

O aditamento da integração setorial ao regulamento serve para garantir estabilidade e 
condições equitativas para todos os recursos baseados no mercado, por forma a alcançar os 
objetivos do mercado interno da energia da União.

Alteração 908
Massimiliano Salini

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 4 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Inclui cenários com e sem os 
mecanismos de capacidade existentes ou 
previstos;

Suprimido

Or. en

Alteração 909
Pavel Telička

Proposta de regulamento
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Artigo 19 – n.º 4.º – alínea h) – travessão 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- «Nível de capacidade confiável 
necessário para assegurar a adequação»

Or. en

Alteração 910
Pavel Telička

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 4 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) Identifica as causas de eventuais 
problemas com a adequação dos recursos, 
em especial tratando-se de 
condicionalismos da rede ou de recursos, 
ou ambos.

(i) Identifica as causas de eventuais 
problemas com a adequação dos recursos, 
em especial tratando-se de
condicionalismos da rede ou de recursos, 
ou falhas do mercado.

Or. en

Alteração 911
Pavel Telička

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 4 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(i-A) Respeita o desenvolvimento real da 
rede.

Or. en

Alteração 912
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 4 – alínea i-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(i-A) Respeita o desenvolvimento real da 
rede.

Or. en

Alteração 913
Jaromír Kohlíček

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 4 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(i-A) Respeita o desenvolvimento real da 
rede.

Or. en

Justificação

) We propose to add letter (i a ) Respecting real network development. Combination of flow-
based methodology together with probabilistic approach and intermittent/variable generation 
mix is difficult to apply. In case of inadequate inclusion of availability of cross border profile 
the result could cause violation of subsidiarity principle, where regional (even EU) measures 
(e.g. in area of strategic reserves) could be in conflict with national requirement or measure 
to secure required level of resource adequacy. Except of flow based methodology this article 
must also respect real network development and specific conditions of Member States.

Alteração 914
Massimiliano Salini

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. Até [Serviço das Publicações: seis 
meses após a data de entrada em vigor do 
presente regulamento], a REORT para a 
eletricidade deve apresentar à Agência uma 
proposta de metodologia de cálculo:

5. Até [Serviço das Publicações: seis 
meses após a data de entrada em vigor do 
presente regulamento], a REORT para a 
eletricidade deve publicar e apresentar à 
Agência uma proposta de metodologia de 
cálculo:
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Or. en

Alteração 915
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 5 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 714/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho

Texto da Comissão Alteração

(a) Do valor da energia não distribuída; (a) Do valor da energia não distribuída. 
A metodologia do cálculo do valor da 
energia não distribuída deve permitir aos 
Estados-Membros ter em consideração as 
condições económicas locais;

Or. pl

Justificação

A alteração visa permitir aos Estados-Membros ter em consideração as suas especificidades, 
bem como evitar discriminação entre os Estados-Membros.

Alteração 916
Cristian-Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Do valor da energia não distribuída; (a) Do valor da energia não distribuída. 
A metodologia para calcular o valor da 
energia não distribuída deve permitir que 
os Estados-Membros tomem em 
consideração as condições económicas 
locais;

Or. en

Alteração 917
Rolandas Paksas
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Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Do valor da energia não distribuída; (a) Do valor da energia não distribuída. 
A metodologia para calcular o valor da 
energia não distribuída deve permitir que 
os Estados-Membros tomem em 
consideração as condições económicas 
locais;

Or. en

Alteração 918
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Do valor da energia não distribuída; (a) Do valor da energia não distribuída. 
A metodologia para calcular o valor da 
energia não distribuída deve permitir que 
os Estados-Membros tomem em 
consideração as condições económicas 
locais;

Or. en

Justificação

As alterações propostas visam atenuar as diferenças económicas entre os Estados-Membros e 
evitar a discriminação de clientes de qualquer Estado-Membro.

Alteração 919
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Do valor da energia não distribuída; (a) Do valor da energia não distribuída, 
tendo em conta o nível de interligação de 
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cada Estado-Membro;

Or. en

Alteração 920
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 5 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Da norma de fiabilidade, expressa 
como «previsão da energia não 
aproveitada» e «previsão da energia não 
distribuída».

(c) Da norma de fiabilidade, expressa 
como «previsão da energia não 
aproveitada» e «previsão da energia não 
distribuída». Os Estados-Membros devem 
definir o valor-alvo para a norma de 
fiabilidade de acordo com a metodologia 
de adequação da UE desenvolvida pela 
REORTE.

Or. en

Alteração 921
Cristian-Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 5 – alínea c) – ponto 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

1) (d) Das condições técnicas de 
produção e funcionamento da rede, 
incluindo parâmetros relativos ao tipo de 
instalação, calendários de manutenção, 
interrupções do funcionamento das 
instalações e da rede e os fatores de 
redução da potência para todas as 
instalações de produção;

Or. en

Alteração 922
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Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 5 – alínea c-A) (nova)
Regulamento (CE) n.º 714/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho

Texto da Comissão Alteração

c-A) Das condições técnicas dos 
produtores e operadores de redes, tendo 
em conta os parâmetros específicos da 
unidade de produção em causa, a 
manutenção dos prazos, as especificidades 
das unidades de produção, os 
desligamentos de rede e os fatores que 
diminuem o valor de todas as unidades de 
produção;

Or. pl

Justificação

A REORT de Eletricidade deve desenvolver uma metodologia uniforme de cálculo do impacto 
dos fatores que diminuem o valor de todas as unidades de produção, de forma a que a 
avaliação europeia da adequação dos recursos possa incluir a capacidade real das unidades 
de produção de fornecer energia ao sistema.

Alteração 923
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 5 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Das condições técnicas de 
produção e funcionamento da rede, 
incluindo parâmetros relativos ao tipo de 
instalação, calendários de manutenção, 
interrupções do funcionamento das 
instalações e da rede e os fatores de
redução da potência para todas as 
instalações de produção;

Or. en
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Justificação

A REORTE deve preparar um método unificado de cálculo dos fatores de redução da 
potência para todas as instalações de produção, de modo a que a avaliação europeia da 
adequação dos recursos possa tomar em devida consideração a contribuição real de todos os 
recursos.

Alteração 924
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. As propostas ao abrigo dos n.os 2 e 
5 e o resultado da avaliação europeia da 
adequação dos recursos nos termos do n.º 3 
são objeto de consulta e aprovação prévias 
pela Agência, de acordo com o 
procedimento previsto no artigo 22.º.

6. As propostas ao abrigo dos n.os 2 e 
5, os cenários e pressupostos em que se 
baseiam e o resultado da avaliação 
europeia da adequação dos recursos nos 
termos do n.º 3 são objeto de consulta 
prévia de todas as partes interessadas e 
aprovação pela Agência, de acordo com o 
procedimento previsto no artigo 22.º.

Or. en

Alteração 925
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. As propostas ao abrigo dos n.os 2 e 
5 e o resultado da avaliação europeia da 
adequação dos recursos nos termos do n.º 3 
são objeto de consulta e aprovação prévias 
pela Agência, de acordo com o 
procedimento previsto no artigo 22.º.

6. As propostas ao abrigo dos n.os 2 e 
5, os cenários e pressupostos em que se 
baseiam e o resultado da avaliação 
europeia da adequação dos recursos nos 
termos do n.º 3 são objeto de consulta 
prévia de todas as partes interessadas e 
aprovação pela Agência, de acordo com o 
procedimento previsto no artigo 22.º.

Or. en
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Justificação

A avaliação europeia da adequação dos recursos deve ser totalmente transparente, incluindo 
os cenários e pressupostos subjacentes, por forma a ser examinada adequadamente pelas 
partes interessadas.

Alteração 926
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. As propostas ao abrigo dos n.os 2 e 
5 e o resultado da avaliação europeia da 
adequação dos recursos nos termos do n.º 3 
são objeto de consulta e aprovação prévias 
pela Agência, de acordo com o 
procedimento previsto no artigo 22.º.

6. As propostas ao abrigo dos n.os 2 e 
5, os cenários e pressupostos em que se 
baseiam e o resultado da avaliação 
europeia da adequação dos recursos nos 
termos do n.º 3 são objeto de consulta 
prévia de todas as partes interessadas e 
aprovação pela Agência, de acordo com o 
procedimento previsto no artigo 22.º.

Or. en

Alteração 927
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. As propostas ao abrigo dos n.os 2 e 
5 e o resultado da avaliação europeia da 
adequação dos recursos nos termos do n.º 3 
são objeto de consulta e aprovação prévias 
pela Agência, de acordo com o 
procedimento previsto no artigo 22.º.

6. As propostas ao abrigo dos n.os 2 e 
5, os cenários e pressupostos em que se 
baseiam e o resultado da avaliação 
europeia da adequação dos recursos nos 
termos do n.º 3 são objeto de consulta e 
aprovação prévias pela Agência, de acordo 
com o procedimento previsto no 
artigo 22.º.

Or. en
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Alteração 928
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. As propostas ao abrigo dos n.os 2 e 
5 e o resultado da avaliação europeia da 
adequação dos recursos nos termos do 
n.º 3 são objeto de consulta e aprovação 
prévias pela Agência, de acordo com o 
procedimento previsto no artigo 22.º.

6. As propostas ao abrigo dos n.os 2 e 
5 são objeto de consulta e aprovação 
prévias pela Agência, de acordo com o 
procedimento previsto no artigo 22.º.

Or. en

Alteração 929
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. As propostas ao abrigo dos n.os 2 e 
5 e o resultado da avaliação europeia da 
adequação dos recursos nos termos do 
n.º 3 são objeto de consulta e aprovação 
prévias pela Agência, de acordo com o 
procedimento previsto no artigo 22.º.

6. As propostas ao abrigo dos n.os 2 e 
5 são objeto de consulta e aprovação 
prévias pela Agência, de acordo com o 
procedimento previsto no artigo 22.º.

Or. en

Justificação

A estimativa e a proposta dos indicadores de acordo com o n.º 5 devem ser estabelecidas 
pelos Estados-Membros em conformidade com a metodologia de adequação da UE 
desenvolvida pela REORTE.

Alteração 930
Massimiliano Salini

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 6
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Texto da Comissão Alteração

6. As propostas ao abrigo dos n.os 2 e 
5 e o resultado da avaliação europeia da 
adequação dos recursos nos termos do n.º 3 
são objeto de consulta e aprovação prévias
pela Agência, de acordo com o 
procedimento previsto no artigo 22.º.

6. As propostas de metodologia ao 
abrigo dos n.os 2, 4 e 5 e o resultado da 
avaliação europeia da adequação dos 
recursos nos termos do n.º 3 são objeto de 
consulta prévia das partes interessadas e 
aprovação pela Agência, de acordo com o 
procedimento previsto no artigo 22.º.

Or. en

Alteração 931
Flavio Zanonato

Proposta de regulamento
Artigo 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º-A

Mecanismos de capacidade

1) Para resolver os problemas que não 
possam ser eliminados pelas medidas 
previstas no artigo 18.º, n.º 3, os Estados-
Membros podem introduzir mecanismos 
de capacidade como último recurso, sob 
reserva das disposições do presente artigo 
e das regras da UE em matéria de auxílios 
estatais. A capacidade afetada ao 
mecanismo não deve exceder o 
estritamente necessário para resolver o 
problema identificado. Os parâmetros que 
determinam a capacidade disponibilizada 
no âmbito do mecanismo de capacidade 
devem ser aprovados pela entidade 
reguladora nacional.

2) Os mecanismos de capacidade não 
devem criar distorções desnecessárias do 
mercado, nem limitar o comércio 
transfronteiriço. Devem ser abertos a 
todas as tecnologias de produção, 
armazenamento e resposta do lado da 
procura.

3) Antes de introduzirem os mecanismos 
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de capacidade referidos no n.º 2, os 
Estados-Membros devem realizar um 
estudo exaustivo relativo aos possíveis 
efeitos sobre os Estados-Membros 
vizinhos, através de consultas, no mínimo, 
com os Estados-Membros vizinhos com 
interligações à rede elétrica e com as 
partes interessadas desses Estados-
Membros.

4) Os Estados-Membros devem avaliar se 
um mecanismo de capacidade sob a forma 
de reserva estratégica pode responder aos 
seus problemas de adequação 
identificados na avaliação europeia da 
adequação dos recursos. Se for esse o 
caso, os Estados-Membros devem 
introduzir uma reserva estratégica. 
Apenas se não for este o caso, os Estados-
Membros podem introduzir um 
mecanismo de capacidade que não uma 
reserva estratégica.

5) Os Estados-Membros não devem 
introduzir mecanismos de capacidade no 
caso de:

(a) A avaliação europeia da adequação 
dos recursos não ter identificado um 
problema de adequação dos recursos; ou

(b) O roteiro detalhado a que se refere o 
artigo 18.º, n.º 3, não foi objeto de uma 
decisão positiva por parte da Comissão, 
tal como referido no artigo 18.º, n.º 3-B.

6) Sempre que um Estado-Membro 
introduza um mecanismo de capacidade, 
deve reexaminar esse mecanismo e velar 
por que não sejam celebrados novos 
contratos ao abrigo deste mecanismo nos 
seguintes casos:

(a) A avaliação europeia da adequação 
dos recursos não identificou um problema 
de adequação dos recursos; e/ou

(b) As medidas referidas no artigo 18.º, n.º 
3, não foram suficientemente executadas, 
em conformidade com o artigo 18.º, n.º 3-
E.

7) Os mecanismos de capacidade devem 
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ser temporários. Devem ser aprovados 
pela Comissão por um período não 
superior a cinco anos. Devem ser 
gradualmente eliminados ou, pelo menos, 
progressivamente reduzidos, com base no 
plano de execução previsto no artigo 18.º, 
n.º 3.

8) Com exceção das reservas estratégicas, 
a capacidade de produção com emissões 
iguais ou superiores a 450 g CO2/kWh 
não pode ser integrada nos mecanismos 
de capacidade após (a data de entrada em 
vigor do presente regulamento).

Or. en

Alteração 932
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta de regulamento
Artigo 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º-A

Mecanismos de capacidade

1. Para resolver os problemas que não 
possam ser eliminados pelas medidas 
previstas no artigo 18.º, n.º 3, os Estados-
Membros podem introduzir mecanismos 
de capacidade, como último recurso, sob 
reserva das disposições do presente artigo 
e das regras da UE em matéria de auxílios 
estatais. O volume da capacidade afetado 
ao mecanismo não deve ir além do 
estritamente necessário para resolver o 
problema identificado. Os parâmetros que 
determinam o volume de capacidade 
pretendida no mecanismo de capacidade 
são aprovados pela entidade reguladora 
nacional.

2. Os mecanismos de capacidade não 
devem criar distorções desnecessárias no 
mercado, nem limitar o comércio 
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transfronteiriço. Devem ser abertos a 
todas as tecnologias de produção, 
armazenamento e resposta do lado da 
procura.

3. Antes de introduzir os mecanismos de 
capacidade referidos no n.º 2, o Estado-
Membro deve realizar um estudo 
exaustivo sobre os possíveis efeitos sobre 
os Estados-Membros vizinhos, 
consultando, no mínimo, os Estados-
Membros vizinhos com interligações à 
rede elétrica e com as partes interessadas 
desses Estados-Membros.

4. Os Estados-Membros devem avaliar se 
um mecanismo de capacidade sob a forma 
de reserva estratégica pode responder aos 
seus problemas de adequação 
identificados na avaliação europeia da 
adequação dos recursos. Se assim for, os 
Estados-Membros devem criar uma 
reserva estratégica. Exclusivamente nos 
casos em que tal não aconteça, os 
Estados-Membros podem implementar um 
outro mecanismo de capacidade que não 
a reserva estratégica.

5. Os Estados-Membros não devem 
introduzir mecanismos de capacidade nos 
seguintes casos:

(a) A avaliação europeia da adequação 
dos recursos não identificou um problema 
de adequação dos recursos; ou

(b) O roteiro detalhado a que se refere o 
artigo 18.º, n.º 3, não foi objeto de uma 
decisão positiva por parte da Comissão.

6. Sempre que um Estado-Membro 
introduza um mecanismo de capacidade, 
deve reexaminar esse mecanismo e velar 
por que não sejam celebrados novos 
contratos ao abrigo deste mecanismo nos 
seguintes casos:

(a) A avaliação europeia da adequação 
dos recursos não identificou um problema 
de adequação dos recursos; e/ou

(b) As medidas referidas no artigo 18.º, 
n.º 3, foram suficientemente 
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implementadas.

7. Os mecanismos de capacidade devem 
ser temporários. Devem ser aprovados 
pela Comissão por um período não 
superior a cinco anos. Devem ser 
gradualmente eliminados ou, pelo menos, 
progressivamente reduzidos, com base no 
plano de execução previsto no artigo 18.º, 
n.º 3.

8. Com a exceção das reservas 
estratégicas, a capacidade de produção 
com emissões iguais ou superiores a 550 g 
CO2/kWh não pode ser integrada nos 
mecanismos de capacidade após [data da 
entrada em vigor do presente 
regulamento].

Or. en

Alteração 933
Carolina Punset

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Ao aplicar os mecanismos de 
capacidade, os Estados-Membros devem 
dispor de uma norma de fiabilidade que 
indique, de forma transparente, o nível 
desejado de segurança do fornecimento.

1. Ao aplicar os mecanismos de 
capacidade, os Estados-Membros devem 
dispor de uma norma de fiabilidade que 
indique, de forma transparente, o nível 
necessário de segurança do fornecimento. 
Deve ser realizada uma análise de custo-
benefício aprofundada para justificar a 
necessidade de alcançar um determinado 
nível de segurança do fornecimento, bem 
como para justificar a necessidade de 
adotar mecanismos de capacidade que 
permitam alcançar esse nível necessário.

Or. en

Justificação

O nível necessário de segurança do fornecimento deve ser estabelecido tendo em conta o 
valor que os consumidores atribuem à eletricidade (VEND – valor da energia não 
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distribuída), através da comparação entre o custo acrescido da proteção dos consumidores 
contra interrupções e o custo de mais interrupções para os consumidores. Para alcançar esse 
nível necessário, e dado que os mecanismos de remuneração da capacidade provocam 
distorções no mercado, estes apenas devem ser aplicados depois de terem sido verificadas 
quer a sua necessidade técnica quer a sua eficiência económica e de terem sido analisadas 
opções alternativas.

Alteração 934
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Carolina 
Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Ao aplicar os mecanismos de 
capacidade, os Estados-Membros devem 
dispor de uma norma de fiabilidade que 
indique, de forma transparente, o nível 
desejado de segurança do fornecimento.

1. Ao aplicar os mecanismos de 
capacidade, os Estados-Membros devem 
dispor de uma norma de fiabilidade que 
indique, de forma transparente, o nível 
desejado de segurança do fornecimento. 
Em casos de zonas de ofertas 
transfronteiras, estas normas de 
fiabilidade devem ser criadas 
conjuntamente pelas autoridades 
competentes.

Or. en

Alteração 935
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Ao aplicar os mecanismos de 
capacidade, os Estados-Membros devem 
dispor de uma norma de fiabilidade que 
indique, de forma transparente, o nível 
desejado de segurança do fornecimento.

1. Ao aplicar os mecanismos de 
capacidade, os Estados-Membros devem 
dispor de uma norma de fiabilidade que 
indique, de forma transparente e objetiva, o 
nível de segurança do fornecimento que 
consideram necessário. A norma de 
fiabilidade deve ser fixada a um nível 
tecnicamente exequível e eficaz em termos 
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de custos.

Or. en

Justificação

É possível que, querendo justificar o recurso a um mecanismo de capacidade, um Estado-
Membro estabeleça uma norma de fiabilidade desnecessariamente elevada e irrealizável, 
que, para ser cumprida, exigiria o recurso a esse mecanismo de capacidade. Para assegurar 
o bom funcionamento dos mercados e minimizar o custo da eletricidade para os 
consumidores, a norma de fiabilidade deve ser fixada no nível com maior viabilidade técnica 
e maior eficácia em termos de custos.

Alteração 936
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Ao aplicar os mecanismos de 
capacidade, os Estados-Membros devem 
dispor de uma norma de fiabilidade que 
indique, de forma transparente, o nível 
desejado de segurança do fornecimento.

1. Ao aplicar os mecanismos de 
capacidade, os Estados-Membros devem 
dispor de uma norma de fiabilidade que 
indique, de forma transparente, o nível 
necessário de segurança do fornecimento. 
A norma de fiabilidade deve ser fixada a 
um nível tecnicamente exequível e eficaz 
em termos de custos.

Or. en

Alteração 937
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Ao aplicar os mecanismos de 
capacidade, os Estados-Membros devem 
dispor de uma norma de fiabilidade que 
indique, de forma transparente, o nível 

1. Ao aplicar os mecanismos de 
capacidade, os Estados-Membros devem 
dispor de uma norma de fiabilidade para 
determinar, de forma transparente, o nível 
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desejado de segurança do fornecimento. necessário de segurança do fornecimento.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem ter em conta, na identificação do nível necessário de segurança 
do fornecimento, os impactos ambientais potencialmente negativos da produção de 
eletricidade e a necessidade de evitar os subsídios prejudiciais para o ambiente.

Alteração 938
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Ao aplicar os mecanismos de 
capacidade, os Estados-Membros devem 
dispor de uma norma de fiabilidade que 
indique, de forma transparente, o nível 
desejado de segurança do fornecimento.

1. Ao aplicar os mecanismos de 
capacidade, os Estados-Membros devem 
dispor de uma norma de fiabilidade que 
indique, de forma transparente, o nível 
necessário de segurança do fornecimento.

Or. en

Alteração 939
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Ao aplicar os mecanismos de 
capacidade, os Estados-Membros devem 
dispor de uma norma de fiabilidade que 
indique, de forma transparente, o nível 
desejado de segurança do fornecimento.

1. Os Estados-Membros devem dispor 
de uma norma de fiabilidade que indique, 
de forma transparente, o nível desejado de 
segurança do fornecimento.

Or. en
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Alteração 940
Pavel Telička

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Ao aplicar os mecanismos de 
capacidade, os Estados-Membros devem 
dispor de uma norma de fiabilidade que 
indique, de forma transparente, o nível 
desejado de segurança do fornecimento.

1. Os Estados-Membros devem dispor 
de uma norma de fiabilidade que indique, 
de forma transparente, o nível desejado de 
segurança do fornecimento.

Or. en

Alteração 941
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A norma de fiabilidade deve ser 
fixada pela entidade reguladora nacional 
com base na metodologia prevista no artigo 
19.º, n.º 5.

2. A norma de fiabilidade deve ser 
fixada pela entidade reguladora nacional 
com base na metodologia prevista no artigo 
19.º, n.º 5, tomando em consideração os 
princípios da necessidade e da 
proporcionalidade, bem como a 
necessidade de evitar os impactos 
negativos dos subsídios prejudiciais para 
o ambiente e das distorções de mercado 
decorrentes da criação de excesso de 
capacidade.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem ter em conta, na identificação do nível necessário de segurança 
do fornecimento, os impactos ambientais potencialmente negativos da produção de 
eletricidade e a necessidade de evitar os subsídios prejudiciais para o ambiente.

Alteração 942
Cornelia Ernst
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Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A norma de fiabilidade deve ser 
fixada pela entidade reguladora nacional 
com base na metodologia prevista no artigo 
19.º, n.º 5.

2. A norma de fiabilidade deve ser 
fixada pela entidade reguladora nacional 
com base na metodologia prevista no artigo 
19.º, n.º 5, tomando em consideração a 
evolução da procura de eletricidade, os 
princípios da necessidade e 
proporcionalidade e a necessidade de 
evitar subsídios prejudiciais para o 
ambiente e para a economia.

Or. en

Alteração 943
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A norma de fiabilidade deve ser 
fixada pela entidade reguladora nacional 
com base na metodologia prevista no artigo 
19.º, n.º 5.

2. A norma de fiabilidade deve ser 
fixada pela entidade reguladora nacional 
com base na metodologia prevista no artigo 
19.º, n.º 5, tomando em consideração os 
princípios da necessidade e da 
proporcionalidade e a necessidade de 
evitar os impactos negativos dos subsídios 
prejudiciais para o ambiente.

Or. en

Alteração 944
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração
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2. A norma de fiabilidade deve ser 
fixada pela entidade reguladora nacional 
com base na metodologia prevista no artigo 
19.º, n.º 5.

2. A norma de fiabilidade deve ser 
fixada pela entidade reguladora nacional, 
pelo Estado-Membro ou pela autoridade 
designada pelo Estado-Membro com base 
na metodologia prevista no artigo 19.º, n.º 
5.

Or. en

Alteração 945
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A norma de fiabilidade deve ser 
fixada pela entidade reguladora nacional 
com base na metodologia prevista no 
artigo 19.º, n.º 5.

2. A norma de fiabilidade deve ser 
fixada pela entidade reguladora nacional 
com base numa metodologia acordada, tal 
como a prevista no artigo 19.º, n.º 5.

Or. en

Alteração 946
Jaromír Kohlíček

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A norma de fiabilidade deve ser 
fixada pela entidade reguladora nacional
com base na metodologia prevista no 
artigo 19.º, n.º 5.

2. A norma de fiabilidade deve ser 
fixada pelo Estado-Membro ou pela 
entidade designada pelo Estado-Membro
com base na metodologia prevista no artigo 
19.º, n.º 5.

Or. en

Justificação

Preferimos que a norma de fiabilidade seja criada diretamente pelo Estado-Membro ou 
indiretamente pela autoridade designada pelo Estado-Membro.
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Alteração 947
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Edouard Martin

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A norma de fiabilidade deve ser 
calculada utilizando o valor da energia 
não distribuída e o custo de mais entrada 
num determinado período de tempo.

3. A norma de fiabilidade deve ser 
calculada utilizando o custo de mais 
entrada num determinado período de 
tempo.

Or. en

Alteração 948
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os parâmetros que determinam o 
volume de capacidade pretendida no 
mecanismo de capacidade são aprovados 
pela entidade reguladora nacional.

4. Os parâmetros que determinam o 
volume de capacidade pretendida no 
mecanismo de capacidade são aprovados 
pela entidade competente.

Or. en

Alteração 949
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Com exceção das reservas 
estratégicas, os mecanismos devem ser 
abertos à participação direta dos 
fornecedores de capacidade situados 
noutro Estado-Membro, desde que exista 

1. Sempre que tal seja tecnicamente 
viável, os mecanismos de capacidade
devem ser abertos à participação 
transfronteiriça direta de outros Estados-
Membros, desde que exista uma ligação 
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uma ligação em rede entre esse Estado-
Membro e a zona de ofertas que aplica o 
mecanismo.

direta em rede entre esses Estados-
Membros e a zona de ofertas que aplica o 
mecanismo. Neste caso, a participação 
transfronteiriça direta é aberta aos 
fornecedores de capacidade situados nos 
Estados-Membros em causa; quando tal 
não seja viável, é aberta às interligações 
com o Estado-Membro que aplica o 
mecanismo de capacidade.

Or. fr

Alteração 950
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Com exceção das reservas 
estratégicas, os mecanismos devem ser 
abertos à participação direta dos 
fornecedores de capacidade situados
noutro Estado-Membro, desde que exista 
uma ligação em rede entre esse Estado-
Membro e a zona de ofertas que aplica o
mecanismo.

1. Com exceção das reservas 
estratégicas, os mecanismos devem ser 
abertos à participação direta
transfronteiras, através da qual 
capacidades situadas noutro Estado-
Membro, desde que exista uma ligação em 
rede entre esses Estados-Membros, ou 
interligações podem ser certificadas no
mecanismo de capacidade e remuneradas 
pela sua participação, sob reserva das 
limitações referidas nos n.os 2 e 2-A.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem poder determinar as regras da participação transfronteiriça nos 
seus mecanismos de capacidade com o nível de flexibilidade necessário.

Alteração 951
Cristian-Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Com exceção das reservas 
estratégicas, os mecanismos devem ser 
abertos à participação direta dos 
fornecedores de capacidade situados
noutro Estado-Membro, desde que exista 
uma ligação em rede entre esse Estado-
Membro e a zona de ofertas que aplica o 
mecanismo.

1. Com exceção das reservas 
estratégicas, os mecanismos devem ser 
abertos à participação direta 
transfronteiras, através da qual 
capacidades situadas noutro Estado-
Membro ou interligações podem ser 
certificadas no mecanismo de capacidade 
e remuneradas pela sua participação, sob 
reserva das limitações referidas nos n.os 2 
e 2-A.

Or. en

Alteração 952
Zdzisław Krasnodębski

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Com exceção das reservas 
estratégicas, os mecanismos devem ser 
abertos à participação direta dos 
fornecedores de capacidade situados
noutro Estado-Membro, desde que exista 
uma ligação em rede entre esse Estado-
Membro e a zona de ofertas que aplica o 
mecanismo.

1. Com exceção das reservas 
estratégicas, os mecanismos devem ser 
abertos à participação direta
transfronteiras, através da qual 
capacidades situadas noutro Estado-
Membro e/ou interligações podem ser 
certificadas no mecanismo de capacidade 
e remuneradas pela sua participação, sob 
reserva das limitações referidas nos n.os 2 
e 2-A.

Or. en

Alteração 953
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1
Regulamento (CE) n.º 714/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho

Texto da Comissão Alteração
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1. Com exceção das reservas 
estratégicas, os mecanismos devem ser 
abertos à participação direta dos 
fornecedores de capacidade situados noutro 
Estado-Membro, desde que exista uma 
ligação em rede entre esse 
Estado-Membro e a zona de ofertas que 
aplica o mecanismo.

1. Com exceção das reservas 
estratégicas, os mecanismos devem ser 
abertos à participação direta dos 
fornecedores de capacidade situados noutro 
Estado-Membro na medida em que as 
capacidades de produção localizadas 
noutro Estado-Membro possam ser 
certificadas no âmbito do mecanismo de 
capacidade em causa, tendo em conta os 
limites previstos nos n.os 2 e 2-A.

Or. pl

Justificação

Os Estados-Membros devem poder especificar as regras de participação da capacidade 
transfronteiriça nos mecanismos de capacidade, mantendo ao mesmo tempo uma certa 
flexibilidade na aplicação dos critérios adotados.

Alteração 954
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Com exceção das reservas 
estratégicas, os mecanismos devem ser 
abertos à participação direta dos 
fornecedores de capacidade situados noutro 
Estado-Membro, desde que exista uma 
ligação em rede entre esse Estado-Membro 
e a zona de ofertas que aplica o 
mecanismo.

1. Com exceção das reservas 
estratégicas, todos os mecanismos de 
capacidade devem ser abertos à 
participação direta dos fornecedores de 
capacidade situados noutro Estado-
Membro, desde que exista uma ligação em 
rede entre esse Estado-Membro e a zona de 
ofertas que aplica o mecanismo.

Or. en

Justificação

Não deve haver uma exceção para as reservas estratégicas.

Alteração 955
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López
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Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Com exceção das reservas 
estratégicas, os mecanismos devem ser 
abertos à participação direta dos 
fornecedores de capacidade situados noutro 
Estado-Membro, desde que exista uma 
ligação em rede entre esse Estado-Membro 
e a zona de ofertas que aplica o 
mecanismo.

1. Com exceção das reservas 
estratégicas, os mecanismos devem ser 
abertos à participação direta dos 
fornecedores de capacidade situados noutro 
Estado-Membro, desde que exista uma 
ligação em rede física entre esse Estado-
Membro e a zona de ofertas que aplica o 
mecanismo.

Or. en

Alteração 956
Massimiliano Salini

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Com exceção das reservas 
estratégicas, os mecanismos devem ser 
abertos à participação direta dos 
fornecedores de capacidade situados noutro 
Estado-Membro, desde que exista uma 
ligação em rede entre esse Estado-Membro 
e a zona de ofertas que aplica o 
mecanismo.

1. Os mecanismos de capacidade e as
reservas estratégicas devem ser abertos à 
participação direta dos fornecedores de 
capacidade situados noutro Estado-
Membro, desde que exista uma ligação em 
rede entre esse Estado-Membro e a zona de 
ofertas que aplica o mecanismo.

Or. en

Alteração 957
András Gyürk, György Hölvényi

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Com exceção das reservas 
estratégicas, os mecanismos devem ser 
abertos à participação direta dos 

1. Com exceção das reservas 
estratégicas, os mecanismos podem ser 
abertos à participação direta dos 
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fornecedores de capacidade situados noutro 
Estado-Membro, desde que exista uma 
ligação em rede entre esse Estado-Membro 
e a zona de ofertas que aplica o 
mecanismo.

fornecedores de capacidade situados noutro 
Estado-Membro, desde que exista uma 
ligação em rede entre esse Estado-Membro 
e a zona de ofertas que aplica o 
mecanismo.

Or. en

Alteração 958
Jaromír Kohlíček

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Com exceção das reservas 
estratégicas, os mecanismos devem ser 
abertos à participação direta dos 
fornecedores de capacidade situados noutro 
Estado-Membro, desde que exista uma 
ligação em rede entre esse Estado-Membro 
e a zona de ofertas que aplica o 
mecanismo.

1. Os mecanismos devem ser abertos à 
participação direta dos fornecedores de 
capacidade situados noutro Estado-
Membro, desde que exista uma ligação em 
rede entre esse Estado-Membro e a zona de 
ofertas que aplica o mecanismo.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão, no artigo 21.º, n.º 1, exclui as reservas estratégicas da participação 
direta transfronteiras no mecanismo de capacidade. Esta exceção não se encontra 
fundamentada em nenhuma parte da proposta, não existindo, na nossa opinião, qualquer 
motivo teórico para essa exceção. A reserva estratégica é uma forma comum de mecanismo 
de capacidade, no qual a participação transfronteiriça pode proporcionar uma maior 
eficácia. A reserva estratégica é um assunto de particular interesse, que proporciona uma 
nova possibilidade de partilhar eficazmente excedentes da produção adequada entre países 
vizinhos.

Alteração 959
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração
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1. Com exceção das reservas 
estratégicas, os mecanismos devem ser 
abertos à participação direta dos 
fornecedores de capacidade situados noutro 
Estado-Membro, desde que exista uma 
ligação em rede entre esse Estado-Membro 
e a zona de ofertas que aplica o 
mecanismo.

1. Os mecanismos devem ser abertos à 
participação direta dos fornecedores de 
capacidade situados noutro Estado-
Membro, desde que exista uma ligação em 
rede entre esse Estado-Membro e a zona de 
ofertas que aplica o mecanismo.

Or. en

Alteração 960
Pavel Telička

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Com exceção das reservas 
estratégicas, os mecanismos devem ser 
abertos à participação direta dos 
fornecedores de capacidade situados noutro 
Estado-Membro, desde que exista uma 
ligação em rede entre esse Estado-Membro 
e a zona de ofertas que aplica o 
mecanismo.

1. Os mecanismos devem ser abertos à 
participação direta dos fornecedores de 
capacidade situados noutro Estado-
Membro, desde que exista uma ligação em 
rede entre esse Estado-Membro e a zona de 
ofertas que aplica o mecanismo.

Or. en

Alteração 961
Luděk Niedermayer

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Com exceção das reservas 
estratégicas, os mecanismos devem ser 
abertos à participação direta dos 
fornecedores de capacidade situados noutro 
Estado-Membro, desde que exista uma 
ligação em rede entre esse Estado-Membro 
e a zona de ofertas que aplica o 

1. Os mecanismos de capacidade
devem ser abertos à participação direta dos 
fornecedores de capacidade situados noutro 
Estado-Membro, desde que exista uma 
ligação em rede entre esse Estado-Membro 
e a zona de ofertas que aplica o 
mecanismo.
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mecanismo.

Or. en

Justificação

A participação transfronteiriça deve aplicar-se a todos os tipos de mecanismos destinados a 
garantir a segurança do fornecimento, incluindo as reservas estratégicas.

Alteração 962
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Com exceção das reservas 
estratégicas, os mecanismos devem ser 
abertos à participação direta dos 
fornecedores de capacidade situados noutro 
Estado-Membro, desde que exista uma 
ligação em rede entre esse Estado-Membro 
e a zona de ofertas que aplica o 
mecanismo.

1. Os mecanismos de capacidade
devem ser abertos à participação direta dos 
fornecedores de capacidade situados noutro 
Estado-Membro, desde que exista uma 
ligação em rede entre esse Estado-Membro 
e a zona de ofertas que aplica o 
mecanismo.

Or. en

Alteração 963
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Com exceção das reservas 
estratégicas, os mecanismos devem ser 
abertos à participação direta dos 
fornecedores de capacidade situados noutro 
Estado-Membro, desde que exista uma 
ligação em rede entre esse Estado-Membro 
e a zona de ofertas que aplica o 
mecanismo.

1. Os mecanismos devem ser abertos à 
participação direta transfronteiras dos 
fornecedores de capacidade situados noutro 
Estado-Membro, segundo o nível de 
interligação entre esse Estado-Membro e a 
zona de ofertas que aplica o mecanismo.
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Or. en

Alteração 964
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem 
assegurar que a capacidade externa capaz 
de fornecer um desempenho técnico
equivalente às capacidades domésticas tem 
a possibilidade de participar nos mesmos 
concursos que a capacidade doméstica.

2. Os Estados-Membros devem 
assegurar que a capacidade externa elegível
capaz de fornecer um contributo para a 
adequação da rede equivalente às 
capacidades domésticas tem a 
possibilidade de participar nos mesmos 
concursos que a capacidade doméstica.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem poder determinar as regras da participação transfronteiriça nos 
seus mecanismos de capacidade com o nível de flexibilidade necessário.

Alteração 965
Cristian-Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem 
assegurar que a capacidade externa capaz 
de fornecer um desempenho técnico
equivalente às capacidades domésticas tem 
a possibilidade de participar nos mesmos 
concursos que a capacidade doméstica.

2. Os Estados-Membros devem 
assegurar que a capacidade externa elegível
capaz de fornecer um contributo para a 
adequação da rede equivalente às 
capacidades domésticas tem a 
possibilidade de participar nos mesmos 
concursos que a capacidade doméstica.

Or. en

Alteração 966
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András Gyürk, György Hölvényi

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem
assegurar que a capacidade externa capaz 
de fornecer um desempenho técnico
equivalente às capacidades domésticas tem 
a possibilidade de participar nos mesmos 
concursos que a capacidade doméstica.

2. Os Estados-Membros podem
assegurar que a capacidade externa elegível
capaz de fornecer um contributo para a 
adequação da rede equivalente às 
capacidades domésticas tem a 
possibilidade de participar nos mesmos 
concursos que a capacidade doméstica.

Or. en

Justificação

A abertura obrigatória à capacidade externa pode interferir com os objetivos nacionais em 
matéria de política energética. Os incentivos à construção de novas centrais elétricas no 
território nacional podem diminuir drasticamente.

Alteração 967
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2
Regulamento (CE) n.º 714/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem 
assegurar que a capacidade externa capaz 
de fornecer um desempenho técnico
equivalente às capacidades domésticas tem 
a possibilidade de participar nos mesmos 
concursos que a capacidade doméstica.

2. Os Estados-Membros devem 
assegurar que a capacidade externa 
autorizada capaz de fornecer uma 
contribuição ao sistema equivalente às 
capacidades domésticas tem a 
possibilidade de participar nos mesmos 
concursos que a capacidade doméstica.

Or. pl

Justificação

Os Estados-Membros devem poder especificar as regras de participação da capacidade 
transfronteiriça nos mecanismos de capacidade, mantendo ao mesmo tempo uma certa 
flexibilidade na aplicação dos critérios adotados.
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Alteração 968
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem 
assegurar que a capacidade externa capaz 
de fornecer um desempenho técnico 
equivalente às capacidades domésticas tem 
a possibilidade de participar nos mesmos 
concursos que a capacidade doméstica.

2. Os Estados-Membros devem 
assegurar que a capacidade externa elegível
capaz de fornecer um desempenho técnico 
equivalente às capacidades domésticas tem 
a possibilidade de participar nos mesmos 
concursos que a capacidade doméstica.

Or. fr

Alteração 969
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – ponto 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros que 
apliquem o mecanismo podem limitar a 
participação transfronteiriça direta 
unicamente a:

(a) zonas de ofertas com ligação em rede 
direta entre a zona de ofertas em causa e 
a zona de ofertas que aplica o mecanismo;

(b) zonas de ofertas que não apliquem 
reservas estratégicas;

(c) fornecedores de capacidade que ainda 
não participam noutro mecanismo de 
capacidade no mesmo período de entrega.

Contudo, nos casos específicos em que se 
apliquem essas limitações, os Estados-
Membros devem ter em consideração, nos 
seus requisitos de capacidade, o 
contributo que essas capacidades 
inelegíveis proporcionariam à adequação 
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da rede.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem poder limitar a participação transfronteiriça dos fornecedores 
de capacidade de zonas de ofertas que apliquem reservas estratégicas.

Alteração 970
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 714/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho

Texto da Comissão Alteração

2-A. Um Estado-Membro que aplique o 
mecanismo de capacidade pode limitar a 
participação direta da capacidade 
transfronteiriça:

(a) Somente às zonas de preços que 
estejam diretamente ligadas à zona de 
preços em que o mecanismo de 
capacidade é aplicado;

(b) Somente às zonas de preços que não 
utilizem um mecanismo de reservas 
estratégicas;

(c) Somente aos fornecedores de 
capacidade que não participem noutro 
mecanismo de capacidade no mesmo 
período de aprovisionamento.

Nos casos específicos em que se aplicam 
os limites acima descritos, os 
Estados-Membros devem tomar em 
consideração a contribuição para a 
adequação da produção por parte das 
capacidades que poderiam ter participado, 
caso não fossem aplicados os limites.

Or. pl
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Justificação

Os Estados-Membros devem poder especificar as regras de participação da capacidade 
transfronteiriça nos mecanismos de capacidade, mantendo ao mesmo tempo uma certa 
flexibilidade na aplicação dos critérios adotados.

Alteração 971
Cristian-Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros que 
apliquem o mecanismo podem limitar a 
participação transfronteiriça direta a:

(a) apenas zonas de ofertas com ligação 
em rede direta entre a zona de ofertas em 
causa e a zona de ofertas que aplica o 
mecanismo;

(b) apenas zonas de ofertas que não 
apliquem reservas estratégicas;

(c) apenas fornecedores de capacidade 
que ainda não participam noutro 
mecanismo de capacidade no mesmo 
período de entrega. Contudo, nos casos 
específicos em que se apliquem essas 
limitações, os Estados-Membros devem ter 
em consideração, nos seus requisitos de 
capacidade, o contributo que essas 
capacidades inelegíveis proporcionariam 
à adequação da rede.

Or. en

Alteração 972
Zdzisław Krasnodębski

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração
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2-A. Os Estados-Membros que 
apliquem o mecanismo podem limitar a 
participação transfronteiriça direta 
unicamente a:

(a) zonas de ofertas com ligação em rede 
direta entre a zona de ofertas em causa e 
a zona de ofertas que aplica o mecanismo;

(b) zonas de ofertas que não apliquem 
reservas estratégicas;

(c) fornecedores de capacidade que ainda 
não participam noutro mecanismo de 
capacidade no mesmo período de entrega.

Or. en

Alteração 973
Angelika Niebler, Sven Schulze

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros não devem 
impedir a capacidade localizada no seu 
território de participar nos mecanismos de 
capacidade de outros Estados-Membros.

3. Os Estados-Membros não devem 
impedir a capacidade localizada no seu 
território de participar nos mecanismos de 
capacidade de outros Estados-Membros. 
Cabe observar, não obstante, que as 
capacidades nacionais, em situações de 
especial pressão, atendem 
preferencialmente às necessidades do 
próprio país.

Or. de

Justificação

Na ocorrência de uma situação de especial pressão, as capacidades nacionais devem ser 
aplicadas prioritariamente no próprio Estado-Membro.

Alteração 974
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
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Artigo 21 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros não devem 
impedir a capacidade localizada no seu 
território de participar nos mecanismos de 
capacidade de outros Estados-Membros.

3. Os Estados-Membros não devem 
impedir os fornecedores de capacidade 
elegíveis localizados no seu território de 
participar nos mecanismos de capacidade 
de outros Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem poder determinar as regras da participação transfronteiriça nos 
seus mecanismos de capacidade com o nível de flexibilidade necessário.

Alteração 975
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3
Regulamento (CE) n.º 714/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros não devem 
impedir a capacidade localizada no seu 
território de participar nos mecanismos de 
capacidade de outros Estados-Membros.

3. Os Estados-Membros não devem 
impedir a capacidade autorizada localizada 
no seu território de participar nos 
mecanismos de capacidade de outros 
Estados-Membros.

Or. pl

Justificação

Os Estados-Membros devem poder especificar as regras de participação da capacidade 
transfronteiriça nos mecanismos de capacidade, mantendo ao mesmo tempo uma certa 
flexibilidade na aplicação dos critérios adotados.

Alteração 976
Cristian-Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros não devem 
impedir a capacidade localizada no seu 
território de participar nos mecanismos de 
capacidade de outros Estados-Membros.

3. Os Estados-Membros não devem 
impedir os fornecedores de capacidade 
elegíveis localizados no seu território de 
participar nos mecanismos de capacidade 
de outros Estados-Membros.

Or. en

Alteração 977
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A participação transfronteiriça nos 
mecanismos de capacidade a nível do 
mercado não deve modificar, alterar ou ter 
qualquer outra forma de impacto nos 
planos interzonais e fluxos físicos entre os 
Estados-Membros, que devem ser 
exclusivamente determinados pelos 
resultados da atribuição de capacidade nos 
termos do artigo 14.º.

4. A participação transfronteiriça nos 
mecanismos de capacidade não deve 
modificar, alterar ou ter qualquer outra 
forma de impacto nos planos interzonais e 
fluxos físicos entre os Estados-Membros, 
que devem ser exclusivamente 
determinados pelos resultados da 
atribuição de capacidade nos termos do 
artigo 14.º.

Or. fr

Alteração 978
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A participação transfronteiriça nos 
mecanismos de capacidade a nível do 
mercado não deve modificar, alterar ou ter 
qualquer outra forma de impacto nos 
planos interzonais e fluxos físicos entre os 
Estados-Membros, que devem ser 
exclusivamente determinados pelos 

4. A participação transfronteiriça nos 
mecanismos de capacidade não deve 
modificar, alterar ou ter qualquer outra 
forma de impacto nos planos interzonais e 
fluxos físicos entre os Estados-Membros, 
que devem ser exclusivamente 
determinados pelos resultados da 
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resultados da atribuição de capacidade nos 
termos do artigo 14.º.

atribuição de capacidade nos termos do 
artigo 14.º.

Or. en

Alteração 979
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A participação transfronteiriça nos 
mecanismos de capacidade a nível do 
mercado não deve modificar, alterar ou ter 
qualquer outra forma de impacto nos 
planos interzonais e fluxos físicos entre os 
Estados-Membros, que devem ser 
exclusivamente determinados pelos 
resultados da atribuição de capacidade nos 
termos do artigo 14.º.

4. A participação transfronteiriça nos 
mecanismos de capacidade não deve 
modificar, alterar ou ter qualquer outra 
forma de impacto nos planos interzonais e 
fluxos físicos entre os Estados-Membros, 
que devem ser exclusivamente 
determinados pelos resultados da 
atribuição de capacidade nos termos do 
artigo 14.º.

Or. en

Alteração 980
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os fornecedores de capacidade 
podem participar em mais do que um 
mecanismo no mesmo período de entrega. 
Devem ser sujeitos a pagamentos de 
indisponibilidade, em caso de 
indisponibilidade, e sujeitos a dois ou 
mais os pagamentos de indisponibilidade 
em caso de escassez simultânea em duas 
ou mais zonas de ofertas em que o 
fornecedor de capacidade esteja 
contratado.

Suprimido
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Or. en

Alteração 981
Massimiliano Salini

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os fornecedores de capacidade 
podem participar em mais do que um 
mecanismo no mesmo período de entrega. 
Devem ser sujeitos a pagamentos de 
indisponibilidade, em caso de 
indisponibilidade, e sujeitos a dois ou 
mais os pagamentos de indisponibilidade 
em caso de escassez simultânea em duas 
ou mais zonas de ofertas em que o 
fornecedor de capacidade esteja 
contratado.

5. Os fornecedores de capacidade não
podem participar em mais do que um 
mecanismo no mesmo período de entrega.

Or. en

Alteração 982
Angelika Niebler, Sven Schulze

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os fornecedores de capacidade 
podem participar em mais do que um
mecanismo no mesmo período de entrega. 
Devem ser sujeitos a pagamentos de 
indisponibilidade, em caso de 
indisponibilidade, e sujeitos a dois ou mais 
os pagamentos de indisponibilidade em 
caso de escassez simultânea em duas ou 
mais zonas de ofertas em que o 
fornecedor de capacidade esteja 
contratado.

5. Os fornecedores de capacidade 
podem participar apenas num mecanismo 
situado fora do mercado interno no 
mesmo período de entrega. Devem ser 
sujeitos a pagamentos de indisponibilidade, 
em caso de indisponibilidade.

Or. de
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Justificação

Os fornecedores de capacidade devem participar apenas num mecanismo situado fora do 
mercado interno no mesmo período de entrega. Caso os fornecedores de capacidade 
participassem em vários mecanismos situados fora do mercado interno no mesmo período de 
entrega, existiria o perigo de as capacidades necessárias não se encontrarem disponíveis.

Alteração 983
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 5
Regulamento (CE) n.º 714/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho

Texto da Comissão Alteração

5. Os fornecedores de capacidade 
podem participar em mais do que um 
mecanismo no mesmo período de entrega. 
Devem ser sujeitos a pagamentos de 
indisponibilidade, em caso de 
indisponibilidade, e sujeitos a dois ou mais 
os pagamentos de indisponibilidade em 
caso de escassez simultânea em duas ou 
mais zonas de ofertas em que o 
fornecedor de capacidade esteja 
contratado.

5. Sem prejuízo dos limites previstos 
no n.º 2, os fornecedores de capacidade 
podem participar em mais do que um 
mecanismo no mesmo período de entrega. 
Devem ser sujeitos a pagamentos de 
indisponibilidade, em caso de 
indisponibilidade.

Or. pl

Justificação

Os Estados-Membros devem poder especificar as regras de participação da capacidade 
transfronteiriça nos mecanismos de capacidade, mantendo ao mesmo tempo uma certa 
flexibilidade na aplicação dos critérios adotados.

Alteração 984
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os fornecedores de capacidade 
podem participar em mais do que um 

5. Os fornecedores de capacidade não
podem participar em mais do que um 
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mecanismo no mesmo período de entrega. 
Devem ser sujeitos a pagamentos de 
indisponibilidade, em caso de 
indisponibilidade, e sujeitos a dois ou mais 
os pagamentos de indisponibilidade em 
caso de escassez simultânea em duas ou 
mais zonas de ofertas em que o 
fornecedor de capacidade esteja 
contratado.

mecanismo no mesmo período de entrega. 
Devem ser sujeitos a pagamentos de 
indisponibilidade, em caso de 
indisponibilidade.

Or. en

Alteração 985
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os fornecedores de capacidade 
podem participar em mais do que um 
mecanismo no mesmo período de entrega. 
Devem ser sujeitos a pagamentos de 
indisponibilidade, em caso de 
indisponibilidade, e sujeitos a dois ou mais 
os pagamentos de indisponibilidade em 
caso de escassez simultânea em duas ou 
mais zonas de ofertas em que o fornecedor 
de capacidade esteja contratado.

5. Os fornecedores de capacidade 
podem participar em mais do que um 
mecanismo no mesmo período de entrega. 
Devem ser sujeitos a pagamentos de 
indisponibilidade, em caso de 
indisponibilidade, e sujeitos a dois ou mais 
os pagamentos de indisponibilidade em 
caso de escassez simultânea em duas ou 
mais zonas de ofertas em que o fornecedor 
de capacidade esteja contratado. Os 
fornecedores de capacidade podem 
participar a um nível igual ou inferior à 
sua capacidade disponível máxima.

Or. en

Justificação

Apesar de os fornecedores de capacidade poderem participar em mais do que um mecanismo 
no mesmo período de entrega, não podem participar a um nível superior à sua capacidade 
disponível máxima para não colocar em risco a segurança do fornecimento.

Alteração 986
Edouard Martin, Pervenche Berès
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Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os fornecedores de capacidade 
podem participar em mais do que um 
mecanismo no mesmo período de entrega. 
Devem ser sujeitos a pagamentos de 
indisponibilidade, em caso de 
indisponibilidade, e sujeitos a dois ou mais 
os pagamentos de indisponibilidade em 
caso de escassez simultânea em duas ou 
mais zonas de ofertas em que o 
fornecedor de capacidade esteja 
contratado.

5. Os fornecedores de capacidade 
podem participar em mais do que um 
mecanismo no mesmo período de entrega. 
Devem ser sujeitos a pagamentos de 
indisponibilidade, em caso de 
indisponibilidade ou de incapacidade de 
cumprirem integralmente os 
compromissos assumidos.

Or. fr

Alteração 987
Cristian-Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os fornecedores de capacidade 
podem participar em mais do que um 
mecanismo no mesmo período de entrega. 
Devem ser sujeitos a pagamentos de 
indisponibilidade, em caso de 
indisponibilidade, e sujeitos a dois ou 
mais os pagamentos de indisponibilidade 
em caso de escassez simultânea em duas 
ou mais zonas de ofertas em que o 
fornecedor de capacidade esteja 
contratado.

5. Sem prejuízo das limitações a que 
se refere o n.º 2, os fornecedores de 
capacidade podem participar em mais do 
que um mecanismo no mesmo período de 
entrega. Devem ser sujeitos a pagamentos 
de indisponibilidade em conformidade 
com as regras comuns referidas no n.º 10, 
alínea d), em caso de indisponibilidade.

Or. en

Alteração 988
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
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Artigo 21 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os fornecedores de capacidade 
podem participar em mais do que um 
mecanismo no mesmo período de entrega. 
Devem ser sujeitos a pagamentos de 
indisponibilidade, em caso de 
indisponibilidade, e sujeitos a dois ou 
mais os pagamentos de indisponibilidade 
em caso de escassez simultânea em duas 
ou mais zonas de ofertas em que o 
fornecedor de capacidade esteja 
contratado.

5. Sem prejuízo das limitações a que 
se refere o n.º 2, os fornecedores de 
capacidade podem participar em mais do 
que um mecanismo no mesmo período de 
entrega. Devem ser sujeitos a pagamentos 
de indisponibilidade em conformidade 
com as regras comuns referidas no n.º 10, 
alínea d), em caso de indisponibilidade.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem poder determinar as regras da participação transfronteiriça nos 
seus mecanismos de capacidade com o nível de flexibilidade necessário.

Alteração 989
Angelika Niebler, Sven Schulze

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os centros operacionais regionais 
estabelecidos nos termos do artigo 32.º 
devem calcular anualmente a capacidade 
de entrada máxima disponível para a 
participação externa na capacidade, tendo 
em conta a disponibilidade previsível de 
interligação e a provável ocorrência 
simultânea de pressão entre a rede em que 
o mecanismo é aplicado e a rede em que 
essa capacidade externa se encontra. É 
necessário um cálculo para cada fronteira 
da zona de ofertas.

Suprimido

Or. de
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Justificação

O valor acrescentado da criação dos centros operacionais regionais não é claro. A REORT 
de Eletricidade é uma associação de operadores de redes de transporte a nível europeu já 
existente. Um órgão adicional implicaria um esforço administrativo e burocrático 
desproporcionadamente elevado. É fundamental evitar a duplicação de estruturas.

Alteração 990
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os centros operacionais regionais 
estabelecidos nos termos do artigo 32.º 
devem calcular anualmente a capacidade 
de entrada máxima disponível para a 
participação externa na capacidade, tendo 
em conta a disponibilidade previsível de 
interligação e a provável ocorrência 
simultânea de pressão entre a rede em que 
o mecanismo é aplicado e a rede em que 
essa capacidade externa se encontra. É 
necessário um cálculo para cada fronteira 
da zona de ofertas.

6. Em caso de introdução de 
mecanismos de capacidade, os operadores 
de redes de transporte devem assistir as 
entidades reguladoras competentes no 
cálculo da capacidade de entrada máxima 
disponível para a participação externa na 
capacidade, tendo em conta a 
disponibilidade previsível de interligação e 
a provável ocorrência simultânea de 
pressão entre a rede em que o mecanismo é 
aplicado e a rede em que essa capacidade 
externa se encontra. É necessário um 
cálculo para cada fronteira da zona de 
ofertas.

Or. fr

Alteração 991
Massimiliano Salini

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os centros operacionais regionais 
estabelecidos nos termos do artigo 32.º 
devem calcular anualmente a capacidade 
de entrada máxima disponível para a 
participação externa na capacidade, tendo 
em conta a disponibilidade previsível de 

6. Os operadores de redes de 
transporte devem calcular anualmente, 
em coordenação com os ORT em causa, a 
capacidade de entrada máxima disponível 
para a participação externa na capacidade, 
tendo em conta a disponibilidade previsível 
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interligação e a provável ocorrência 
simultânea de pressão entre a rede em que 
o mecanismo é aplicado e a rede em que 
essa capacidade externa se encontra. É 
necessário um cálculo para cada fronteira 
da zona de ofertas.

de interligação e a provável ocorrência 
simultânea de pressão entre a rede em que 
o mecanismo é aplicado e a rede em que 
essa capacidade externa se encontra. É 
necessário um cálculo para cada fronteira 
da zona de ofertas.

Or. en

Alteração 992
Zdzisław Krasnodębski

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os centros operacionais regionais 
estabelecidos nos termos do artigo 32.º
devem calcular anualmente a capacidade 
de entrada máxima disponível para a 
participação externa na capacidade, tendo 
em conta a disponibilidade previsível de 
interligação e a provável ocorrência 
simultânea de pressão entre a rede em que 
o mecanismo é aplicado e a rede em que 
essa capacidade externa se encontra. É 
necessário um cálculo para cada fronteira 
da zona de ofertas.

6. Os operadores de redes de 
transporte devem calcular anualmente a 
capacidade de entrada máxima disponível 
para a participação externa na capacidade, 
tendo em conta a disponibilidade previsível 
de interligação e a provável ocorrência 
simultânea de pressão entre a rede em que 
o mecanismo é aplicado e a rede em que 
essa capacidade externa se encontra. É 
necessário um cálculo para cada fronteira 
da zona de ofertas.

Or. en

Alteração 993
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os centros operacionais regionais 
estabelecidos nos termos do artigo 32.º
devem calcular anualmente a capacidade 
de entrada máxima disponível para a 
participação externa na capacidade, tendo 

6. Os operadores de redes de 
transporte devem calcular anualmente a 
capacidade de entrada máxima disponível 
para a participação externa na capacidade, 
tendo em conta a disponibilidade previsível 



PE609.625v01-00 130/197 AM\1133367PT.docx

PT

em conta a disponibilidade previsível de 
interligação e a provável ocorrência 
simultânea de pressão entre a rede em que 
o mecanismo é aplicado e a rede em que 
essa capacidade externa se encontra. É 
necessário um cálculo para cada fronteira 
da zona de ofertas.

de interligação e a provável ocorrência 
simultânea de pressão entre a rede em que 
o mecanismo é aplicado e a rede em que 
essa capacidade externa se encontra. É 
necessário um cálculo para cada fronteira 
da zona de ofertas.

Or. en

Alteração 994
Cristian-Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os centros operacionais regionais 
estabelecidos nos termos do artigo 32.º
devem calcular anualmente a capacidade 
de entrada máxima disponível para a 
participação externa na capacidade, tendo 
em conta a disponibilidade previsível de 
interligação e a provável ocorrência 
simultânea de pressão entre a rede em que 
o mecanismo é aplicado e a rede em que 
essa capacidade externa se encontra. É 
necessário um cálculo para cada fronteira 
da zona de ofertas.

6. Os operadores de redes de 
transporte devem calcular anualmente a 
capacidade de entrada máxima disponível 
para a participação externa na capacidade, 
tendo em conta a disponibilidade previsível 
de interligação e a provável ocorrência 
simultânea de pressão entre a rede em que 
o mecanismo é aplicado e a rede em que 
essa capacidade externa se encontra. É 
necessário um cálculo para cada fronteira 
da zona de ofertas.

Or. en

Alteração 995
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os centros operacionais regionais 
estabelecidos nos termos do artigo 32.º
devem calcular anualmente a capacidade 
de entrada máxima disponível para a 

6. Os operadores de redes de 
transporte devem calcular anualmente a 
capacidade de entrada máxima disponível 
para a participação externa na capacidade, 
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participação externa na capacidade, tendo 
em conta a disponibilidade previsível de 
interligação e a provável ocorrência 
simultânea de pressão entre a rede em que 
o mecanismo é aplicado e a rede em que 
essa capacidade externa se encontra. É 
necessário um cálculo para cada fronteira
da zona de ofertas.

tendo em conta a disponibilidade previsível 
de interligação e a provável ocorrência 
simultânea de pressão entre a rede em que 
o mecanismo é aplicado e a rede em que 
essa capacidade externa se encontra. É 
necessário um cálculo para cada fronteira 
da zona de ofertas.

Or. en

Justificação

Uma vez que não seria atribuída aos coordenadores regionais de segurança competência 
para calcular a capacidade de entrada máxima disponível para a participação da capacidade 
externa no mecanismo de capacidade, esta disposição deve ser alterada em conformidade.

Alteração 996
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 6
Regulamento (CE) n.º 714/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho

Texto da Comissão Alteração

6. Os centros operacionais regionais 
estabelecidos nos termos do artigo 32.º
devem calcular anualmente a capacidade 
de entrada máxima disponível para a 
participação externa na capacidade, tendo 
em conta a disponibilidade previsível de 
interligação e a provável ocorrência 
simultânea de pressão entre a rede em que 
o mecanismo é aplicado e a rede em que 
essa capacidade externa se encontra. É 
necessário um cálculo para cada fronteira 
da zona de ofertas.

6. Os operadores das redes de 
transporte devem calcular anualmente a 
capacidade de entrada máxima disponível 
para a participação externa na capacidade, 
tendo em conta a disponibilidade previsível 
de interligação e a provável ocorrência 
simultânea de pressão entre a rede em que 
o mecanismo é aplicado e a rede em que 
essa capacidade externa se encontra. É 
necessário um cálculo para cada fronteira 
da zona de ofertas.

Or. pl

Justificação

Esta competência deve manter-se ao nível dos Estados-Membros.

Alteração 997
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Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os centros operacionais regionais 
estabelecidos nos termos do artigo 32.º 
devem calcular anualmente a capacidade de 
entrada máxima disponível para a 
participação externa na capacidade, tendo 
em conta a disponibilidade previsível de 
interligação e a provável ocorrência 
simultânea de pressão entre a rede em que 
o mecanismo é aplicado e a rede em que 
essa capacidade externa se encontra. É 
necessário um cálculo para cada fronteira 
da zona de ofertas.

6. O operador da rede de transporte 
pertinente deve calcular anualmente a 
capacidade de entrada máxima disponível 
para a participação externa na capacidade, 
tendo em conta a disponibilidade previsível 
de interligação e a provável ocorrência 
simultânea de pressão entre a rede em que 
o mecanismo é aplicado e a rede em que 
essa capacidade externa se encontra. É 
necessário um cálculo para cada fronteira 
da zona de ofertas.

Or. en

Alteração 998
Jaromír Kohlíček

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os centros operacionais regionais 
estabelecidos nos termos do artigo 32.º 
devem calcular anualmente a capacidade de 
entrada máxima disponível para a 
participação externa na capacidade, tendo 
em conta a disponibilidade previsível de 
interligação e a provável ocorrência 
simultânea de pressão entre a rede em que 
o mecanismo é aplicado e a rede em que 
essa capacidade externa se encontra. É 
necessário um cálculo para cada fronteira 
da zona de ofertas.

6. O operador da rede de transporte 
pertinente deve calcular anualmente a 
capacidade de entrada máxima disponível 
para a participação externa na capacidade, 
tendo em conta a disponibilidade previsível 
de interligação e a provável ocorrência 
simultânea de pressão entre a rede em que 
o mecanismo é aplicado e a rede em que 
essa capacidade externa se encontra. É 
necessário um cálculo para cada fronteira 
da zona de ofertas.

Or. en
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Alteração 999
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os centros operacionais regionais 
estabelecidos nos termos do artigo 32.º
devem calcular anualmente a capacidade 
de entrada máxima disponível para a 
participação externa na capacidade, tendo 
em conta a disponibilidade previsível de 
interligação e a provável ocorrência 
simultânea de pressão entre a rede em que 
o mecanismo é aplicado e a rede em que 
essa capacidade externa se encontra. É 
necessário um cálculo para cada fronteira 
da zona de ofertas.

6. Se forem aplicados sistemas de 
capacidade, os operadores de redes de 
transporte devem calcular a capacidade de 
entrada máxima disponível para a 
participação externa na capacidade, tendo 
em conta a disponibilidade previsível de 
interligação e a provável ocorrência 
simultânea de pressão entre a rede em que 
o mecanismo é aplicado e a rede em que 
essa capacidade externa se encontra. É 
necessário um cálculo para cada fronteira 
da zona de ofertas.

Or. en

Alteração 1000
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Qualquer diferença entre o custo 
da capacidade externa e da capacidade 
doméstica decorrente da atribuição 
referida no n.º 7 deve reverter para os 
operadores de redes de transporte e ser 
partilhada entre estes de acordo com a 
metodologia referida no n.º 10, alínea b), 
devendo os operadores de redes de 
transporte utilizar essas receitas para os 
fins previstos no artigo 17.º, n.º 2.

Suprimido

Or. en

Alteração 1001
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Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Qualquer diferença entre o custo 
da capacidade externa e da capacidade 
doméstica decorrente da atribuição 
referida no n.º 7 deve reverter para os 
operadores de redes de transporte e ser 
partilhada entre estes de acordo com a
metodologia referida no n.º 10, alínea b), 
devendo os operadores de redes de 
transporte utilizar essas receitas para os 
fins previstos no artigo 17.º, n.º 2.

8. Todas as receitas que advenham 
aos operadores de redes de transporte da 
atribuição referida no n.º 7 deve ser 
partilhada entre estes de acordo com uma
metodologia aprovada pela entidade 
reguladora nacional do Estado-Membro 
em que o mecanismo de capacidade é 
aplicado, após parecer das autoridades 
reguladoras dos Estados-Membros 
vizinhos, devendo os operadores de redes 
de transporte utilizar essas receitas para os 
fins previstos no artigo 17.º, n.º 2.

Or. fr

Alteração 1002
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 9 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

9. O operador da rede de transporte
onde se situa a capacidade externa deve:

9. Os operadores de redes onde se 
situa a capacidade externa devem:

Or. fr

Alteração 1003
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 9 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) (Não se aplica à versão 
portuguesa.)

(a) déterminent si les fournisseurs de 
capacité intéressés peuvent garantir les 
performances techniques requises par le 
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mécanisme de capacité auquel le 
fournisseur de capacité entend participer et 
inscrivent le fournisseur de capacité dans 
le registre en tant que fournisseur de 
capacité admissible;

Or. fr

Alteração 1004
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 9 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) (Não se aplica à versão 
portuguesa.)

(b) effectuent les contrôles de 
disponibilité en tant que de besoin.

Or. fr

Alteração 1005
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 10 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Uma metodologia de cálculo do 
limite máximo de capacidade de entrada 
para a participação transfronteiriça, tal 
como referido no n.º 6;

a) Critérios de avaliação do limite 
máximo de capacidade de entrada para a 
participação transfronteiriça, tal como 
referido no n.º 6;

Or. fr

Alteração 1006
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 10 – parágrafo 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) Uma metodologia de partilha das 
receitas a que se refere o n.º 8;

Suprimido

Or. fr

Alteração 1007
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 10 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Regras comuns para a realização 
dos testes de disponibilidade referidos no 
n.º 9, alínea b);

c) Princípios comuns para a 
realização dos testes de disponibilidade 
referidos no n.º 9, alínea b);

Or. fr

Alteração 1008
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 10 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Regras comuns para calcular 
quando são devidos pagamentos de 
indisponibilidade;

d) Princípios comuns para calcular 
quando são devidos pagamentos de 
indisponibilidade;

Or. fr

Alteração 1009
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 10 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) As regras comuns para identificar a f) Os princípios comuns para 
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capacidade elegível para participação a que 
se refere o n.º 9, alínea a).

identificar a capacidade elegível para 
participação a que se refere o n.º 9, alínea 
a).

Or. fr

Alteração 1010
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 11

Texto da Comissão Alteração

11. A Agência verifica se as 
capacidades foram calculadas em 
conformidade com a metodologia a que se 
refere o n.º 10, alínea a).

11. A Agência verifica se as 
capacidades foram calculadas em 
conformidade com os princípios a que se 
refere o n.º 10, alínea a).

Or. fr

Alteração 1011
Flavio Zanonato

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para resolver os problemas que não 
possam ser eliminados pelas medidas 
previstas nos termos do artigo 18.º, n.º 3, 
os Estados-Membros podem introduzir 
mecanismos de capacidade, sob reserva 
das disposições do presente artigo e das 
regras da UE em matéria de auxílios 
estatais.

1. Os mecanismos de capacidade que 
não as reservas estratégicas:

(a) não devem criar distorções 
desnecessárias no mercado nem limitar o 
comércio transfronteiriço;

(b) não devem ir além do necessário para 
resolver o problema de adequação nos 
Estados-Membros, e devem agir em 
conformidade com a metodologia da UE 
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em matéria de adequação desenvolvida 
pela REORT;
(c) devem selecionar os fornecedores de 
capacidade através de um processo 
transparente, não discriminatório e 
baseado no mercado;
(d) devem ser neutros do ponto de vista 
tecnológico;
(e) devem ser temporários e aprovados 
pela Comissão por um período não 
superior a cinco anos;
(f) devem aplicar produtos de capacidade 
emitidos para um período não superior a 
dois anos;
(g) devem proporcionar incentivos aos 
fornecedores de capacidade, para que 
estejam disponíveis em possíveis alturas 
de pressão no sistema;
(h) devem assegurar que a remuneração 
seja determinada através de um processo 
baseado no mercado;
(i) devem estabelecer as condições 
técnicas necessárias para a participação 
de fornecedores de capacidade antes do 
processo de seleção;
(j) devem ser abertos à participação de 
todos os recursos, nomeadamente as 
energias de fontes renováveis, o 
armazenamento e a gestão do lado da 
procura, suscetíveis de assegurar o 
desempenho técnico necessário;
(k) devem aplicar sanções adequadas aos 
fornecedores de capacidade sempre que 
não estejam disponíveis em caso de 
pressão sobre o sistema;
(l) não devem ser abertos à capacidade de 
produção com emissões iguais ou 
superiores a 450 g CO2/kWh aquando da 
entrada em vigor do presente 
regulamento;
(m) devem ser gradualmente eliminados 
ou, pelo menos, progressivamente 
reduzidos a uma reserva estratégica após 
um período previamente definido, tendo 
por base a plena aplicação das medidas 
enunciadas no roteiro nos termos do 
artigo 18.º, n.º 3.

Or. en
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Justificação

(b) Os Estados-Membros devem realizar avaliações e estudos próprios sobre a adequação 
para fundamentar as suas decisões relativas à introdução ou não introdução de mecanismos 
de capacidade na sua rede. Existe uma grande necessidade de regras comuns e metodologias 
da UE para avaliar a adequação da produção. (l) A criação de uma norma para o 
desempenho em matéria de emissões é indissociável da definição de limiares realisticamente 
ambiciosos.

Alteração 1012
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para resolver os problemas que não 
possam ser eliminados pelas medidas 
previstas nos termos do artigo 18.º, n.º 3, 
os Estados-Membros podem introduzir 
mecanismos de capacidade, sob reserva 
das disposições do presente artigo e das 
regras da UE em matéria de auxílios 
estatais.

1. Os mecanismos de capacidade que 
não as reservas estratégicas:

(a) não devem criar distorções 
desnecessárias no mercado nem limitar o 
comércio transfronteiriço;

(b) não devem ir além do necessário para 
resolver o problema de adequação;
(c) devem selecionar os fornecedores de 
capacidade através de um processo 
transparente, não discriminatório e 
baseado no mercado;
(d) devem ser baseados no mercado e 
neutros do ponto de vista tecnológico;
(e) devem ser temporários e aprovados
pela Comissão por um período não 
superior a cinco anos;
(f) devem aplicar produtos de capacidade 
emitidos para um período não superior a 
dois anos;
(g) devem proporcionar incentivos aos 
fornecedores de capacidade, para que 
estejam disponíveis em possíveis alturas 
de pressão no sistema;
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(h) devem assegurar que a remuneração 
seja determinada através de um processo 
baseado no mercado;
(i) devem estabelecer as condições 
técnicas necessárias para a participação 
de fornecedores de capacidade antes do 
processo de seleção;
(j) devem ser abertos à participação de 
todos os recursos, nomeadamente as 
energias de fontes renováveis, o 
armazenamento e a gestão do lado da 
procura, suscetíveis de assegurar o 
desempenho técnico necessário;
(k) devem aplicar sanções adequadas aos 
fornecedores de capacidade sempre que 
não estejam disponíveis em caso de 
pressão sobre o sistema;
(l) não devem ser abertos à capacidade de 
produção com emissões iguais ou 
superiores a 550 g CO2/kWh aquando da 
entrada em vigor do presente 
regulamento;
(m) devem ser gradualmente eliminados 
ou, pelo menos, progressivamente 
reduzidos a uma reserva estratégica após 
um período previamente definido, tendo 
por base a plena aplicação das medidas 
enunciadas no roteiro nos termos do 
artigo 18.º, n.º 3.

Or. en

Alteração 1013
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para resolver os problemas que não 
possam ser eliminados pelas medidas 
previstas nos termos do artigo 18.º, n.º 3, 
os Estados-Membros podem introduzir 
mecanismos de capacidade, sob reserva das 
disposições do presente artigo e das regras 

1. Para resolver os problemas que não 
possam ser eliminados pelas medidas 
previstas nos termos do artigo 18.º, n.º 3, 
os Estados-Membros podem, em último 
recurso, introduzir temporariamente
mecanismos de capacidade. A Comissão 
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da UE em matéria de auxílios estatais. pode adotar uma decisão que permita a 
introdução do mecanismo de capacidade 
solicitado, sob reserva das disposições do 
presente artigo e das regras da UE em 
matéria de auxílios estatais. A Comissão 
informa todos os Estados-Membros desses 
pedidos antes de tomar uma decisão, 
tomando em consideração o princípio da 
confidencialidade. Essa decisão é 
publicada no Jornal Oficial da União 
Europeia. A Comissão pode incluir na sua 
decisão condições para a aplicação do 
mecanismo de capacidade. Devem ser 
excluídas as medidas de compensação que 
assentam no deslastre da produção de 
energia de fontes renováveis, nos cortes 
forçados que visam clientes domésticos ou 
em limitações da aquisição ou despacho 
na autoprodução de pequena escala. A 
decisão deve ser limitada no tempo e 
conter um calendário pormenorizado com 
as medidas para eliminar gradualmente o 
mecanismo de capacidade, bem como a 
data prevista para a caducidade do 
mecanismo de capacidade.

Or. en

Justificação

Os mecanismos de capacidade, se não forem bem concebidos e de natureza temporária, 
podem criar distorções do mercado relevantes. Não devem ser utilizados como rede de 
segurança para a capacidade de produção convencional e apenas devem ser introduzidos 
enquanto último recurso.

Alteração 1014
András Gyürk, György Hölvényi

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para resolver os problemas que 
não possam ser eliminados pelas medidas 
previstas nos termos do artigo 18.º, n.º 3,
os Estados-Membros podem introduzir 

1. Os Estados-Membros podem 
introduzir mecanismos de capacidade, sob 
reserva das disposições do presente artigo e 
das regras da UE em matéria de auxílios 
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mecanismos de capacidade, sob reserva das 
disposições do presente artigo e das regras 
da UE em matéria de auxílios estatais.

estatais.

Or. en

Alteração 1015
Cristian-Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para resolver os problemas que não 
possam ser eliminados pelas medidas 
previstas nos termos do artigo 18.º, n.º 3, 
os Estados-Membros podem introduzir 
mecanismos de capacidade, sob reserva 
das disposições do presente artigo e das 
regras da UE em matéria de auxílios 
estatais.

1. Para resolver os problemas que não 
possam ser eliminados pelas medidas 
previstas nos termos do artigo 18.º, n.º 3, 
os Estados-Membros podem introduzir 
mecanismos de capacidade.

Or. en

Alteração 1016
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1
Regulamento (CE) n.º 714/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho

Texto da Comissão Alteração

1. Para resolver os problemas que não 
possam ser eliminados pelas medidas 
previstas nos termos do artigo 18.º, n.º 3, 
os Estados-Membros podem introduzir 
mecanismos de capacidade, sob reserva 
das disposições do presente artigo e das 
regras da UE em matéria de auxílios 
estatais.

1. Para resolver os problemas que não 
possam ser eliminados pelas medidas 
previstas nos termos do artigo 18.º, n.º 3, 
os Estados-Membros podem introduzir 
mecanismos de capacidade.

Or. pl
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Justificação

O aprovisionamento de energia é também um mecanismo de mercado.

Alteração 1017
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para resolver os problemas que não 
possam ser eliminados pelas medidas 
previstas nos termos do artigo 18.º, n.º 3, 
os Estados-Membros podem introduzir 
mecanismos de capacidade, sob reserva 
das disposições do presente artigo e das 
regras da UE em matéria de auxílios 
estatais.

1. Para resolver os problemas que não 
possam ser eliminados pelas medidas 
previstas nos termos do artigo 18.º, n.º 3, 
os Estados-Membros podem introduzir 
mecanismos de capacidade.

Or. en

Justificação

A definição de auxílio estatal deve ser aplicada de acordo com a abordagem dinâmica 
baseada no mercado, refletindo o facto de os pagamentos com base na capacidade não 
criarem vantagens económicas, uma vez que constituem uma remuneração pelo contributo 
para a segurança do fornecimento. A este respeito, um mecanismo de capacidade não 
constituiria um subsídio aos produtores e recursos de resposta da procura, mas sim um 
instrumento justo concebido para partilhar a responsabilidade pela segurança do 
fornecimento entre os fornecedores de capacidade e os ORT.

Alteração 1018
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para resolver os problemas que não 
possam ser eliminados pelas medidas 
previstas nos termos do artigo 18.º, n.º 3, 
os Estados-Membros podem introduzir 
mecanismos de capacidade, sob reserva 

1. Para resolver os problemas que não 
possam ser eliminados pelas medidas 
previstas nos termos do artigo 18.º, n.º 3, 
os Estados-Membros devem elaborar um 
plano que preveja medidas adequadas 
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das disposições do presente artigo e das 
regras da UE em matéria de auxílios 
estatais.

para dar resposta a esses problemas, a 
aplicar no prazo máximo de cinco anos.

Or. en

Alteração 1019
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para resolver os problemas que não 
possam ser eliminados pelas medidas 
previstas nos termos do artigo 18.º, n.º 3, 
os Estados-Membros podem introduzir 
mecanismos de capacidade, sob reserva 
das disposições do presente artigo e das 
regras da UE em matéria de auxílios 
estatais.

1. Para resolver os problemas que não 
possam ser eliminados pelas medidas 
previstas nos termos do artigo 18.º, n.º 3, 
os Estados-Membros devem elaborar um 
plano que preveja medidas adequadas 
para dar resposta a esses problemas, a 
aplicar no prazo máximo de cinco anos.

Or. en

Alteração 1020
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para resolver os problemas que não 
possam ser eliminados pelas medidas 
previstas nos termos do artigo 18.º, n.º 3, 
os Estados-Membros podem introduzir 
mecanismos de capacidade, sob reserva das 
disposições do presente artigo e das regras 
da UE em matéria de auxílios estatais.

1. Para resolver os problemas que não
possam ser eliminados economicamente
pelas medidas previstas no artigo 18.º, 
n.º 3, os Estados-Membros podem 
introduzir mecanismos de capacidade, sob 
reserva das disposições do presente artigo e 
das regras da UE em matéria de auxílios 
estatais.

Or. en



AM\1133367PT.docx 145/197 PE609.625v01-00

PT

Alteração 1021
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

O plano a que se refere o primeiro 
parágrafo deve procurar dar resposta, de 
forma estrutural e permanente, ao 
problema de adequação dos recursos 
através de um ou mais dos seguintes 
elementos:

(a) Capacidade adicional de produção de 
energia de fontes renováveis;

(b) Eficiência energética;

(c) Resposta do lado da procura;

(d) Armazenamento;

(e) Interligação.

Or. en

Alteração 1022
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – ponto 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

1. Aquando da conceção dos 
mecanismos de capacidade, os Estados-
Membros devem incluir uma cláusula de 
saída, enquanto disposição que permita a 
eliminação gradual eficiente de um 
mecanismo de capacidade no caso de a 
avaliação da adequação dos recursos 
demonstrar que o problema de adequação 
já não existe.

Or. en
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Alteração 1023
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – ponto 2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

2. Enquanto aguardam a 
implementação do plano a que se refere o 
primeiro parágrafo, os Estados-Membros 
podem introduzir mecanismos de 
capacidade, sob reserva das disposições 
do presente artigo e das regras da UE em 
matéria de auxílios estatais.

Or. en

Alteração 1024
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – ponto 3 (novo)

Texto da Comissão Alteração

3. Aquando da conceção dos 
mecanismos de capacidade, os Estados-
Membros devem atribuir níveis de 
prioridade aos recursos de acordo com os 
respetivos benefícios sociais, económicos 
e ambientais.

Or. en

Alteração 1025
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O plano a que se refere o n.º 1 
deve procurar dar resposta, de forma 
estrutural e permanente, ao problema de 
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adequação dos recursos, em especial 
através do planeamento de apoio e 
investimento nas seguintes vertentes:

(a) Capacidade adicional de produção de 
energia de fontes renováveis;

(b) Eficiência energética;

(c) Resposta do lado da procura;

(d) Armazenamento;

(e) Interligação.

Or. en

Alteração 1026
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os mecanismos de capacidade só 
devem poder ser introduzidos quando 
elaborados de acordo com os seguintes 
aspetos: orientação para o mercado, 
transparência, neutralidade tecnológica e 
abertura.

Or. de

Justificação

O presente regulamento deve estabelecer os princípios de conceção para os mecanismos de 
capacidade, por forma a garantir uma abordagem europeia e coordenada.

Alteração 1027
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Enquanto aguardam a 
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implementação do plano a que se refere o 
n.º 1, os Estados-Membros podem 
introduzir mecanismos de capacidade, sob 
reserva das disposições do presente artigo 
e das regras da UE em matéria de auxílios 
estatais.

Or. en

Alteração 1028
Flavio Zanonato

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que um Estado-Membro 
pretenda aplicar um mecanismo de 
capacidade, deve proceder a consultas 
sobre o mecanismo proposto, no mínimo 
com os Estados-Membros vizinhos com 
interligações à rede elétrica.

2. Os mecanismos de capacidade sob 
a forma de reservas estratégicas que 
possuam capacidades fora do mercado:
(a) devem ser objeto de despacho 
unicamente no caso de os mercados para 
o dia seguinte e intradiários não terem 
resultado e os operadores da rede de 
transporte terem esgotado os seus 
recursos de compensação para estabelecer 
um equilíbrio entre a oferta e a procura;
(b) devem assegurar que, durante os 
períodos em que as reservas estratégicas 
tenham sido objeto de despacho, os 
desequilíbrios sejam liquidados, no 
mínimo, a limites técnicos de preços 
aplicados pelos operadores de mercado 
nos termos do artigo 9.º;
(c) devem ser abertos também às 
capacidades de produção com emissões 
iguais ou superiores a 450 g CO2/kWh 
para permitir uma transição justa;
(d) não devem permitir o regresso ao 
mercado dos fornecedores de capacidade 
que entrem na reserva estratégica.

Or. en
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Justificação

A criação de uma norma para o desempenho em matéria de emissões é indissociável da 
definição de limiares realisticamente ambiciosos.

Alteração 1029
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que um Estado-Membro 
pretenda aplicar um mecanismo de 
capacidade, deve proceder a consultas 
sobre o mecanismo proposto, no mínimo 
com os Estados-Membros vizinhos com 
interligações à rede elétrica.

2. Os mecanismos de capacidade sob 
a forma de reservas estratégicas que 
possuam capacidades fora do mercado:

(a) devem ser objeto de despacho 
unicamente no caso de os mercados para 
o dia seguinte e intradiários não terem 
resultado e os operadores da rede de 
transporte terem esgotado os seus 
recursos de compensação para estabelecer 
um equilíbrio entre a oferta e a procura;

(b) devem assegurar que, durante os 
períodos em que as reservas estratégicas 
tenham sido objeto de despacho, os 
desequilíbrios sejam liquidados, no 
mínimo, a limites técnicos de preços 
aplicados pelos operadores de mercado 
nos termos do artigo 9.º;
(c) devem ser abertos também às 
capacidades de produção com emissões 
iguais ou superiores a 550 g CO2/kWh 
para permitir uma transição justa;
(d) não devem permitir o regresso ao 
mercado dos fornecedores de capacidade 
que entrem na reserva estratégica.

Or. en

Alteração 1030
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Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que um Estado-Membro 
pretenda aplicar um mecanismo de 
capacidade, deve proceder a consultas 
sobre o mecanismo proposto, no mínimo 
com os Estados-Membros vizinhos com 
interligações à rede elétrica.

2. Sempre que um Estado-Membro 
pretenda aplicar um mecanismo de 
capacidade, deve proceder a consultas 
sobre o mecanismo proposto, no mínimo 
com os Estados-Membros vizinhos com 
interligações à rede elétrica, a Agência e 
todas as partes interessadas pertinentes, 
incluindo organizações de consumidores.
Antes de submeter a consulta pública uma 
proposta para o mecanismo de 
capacidade, a entidade reguladora 
nacional deve avaliar o impacto do 
mecanismo de capacidade nos preços da 
energia, em especial os preços da energia 
para os clientes domésticos. A avaliação 
do impacto deve ser publicada.

Or. en

Alteração 1031
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que um Estado-Membro 
pretenda aplicar um mecanismo de 
capacidade, deve proceder a consultas 
sobre o mecanismo proposto, no mínimo 
com os Estados-Membros vizinhos com 
interligações à rede elétrica.

2. Sempre que um Estado-Membro 
pretenda aplicar um mecanismo de 
capacidade, deve proceder a consultas 
sobre o mecanismo proposto, no mínimo 
com os Estados-Membros vizinhos com 
interligações à rede elétrica, 
nomeadamente no que diz respeito ao 
aumento da participação regional e do 
comércio transfronteiriço em condições 
de mercado.

Or. en



AM\1133367PT.docx 151/197 PE609.625v01-00

PT

Alteração 1032
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que um Estado-Membro 
pretenda aplicar um mecanismo de 
capacidade, deve proceder a consultas 
sobre o mecanismo proposto, no mínimo 
com os Estados-Membros vizinhos com 
interligações à rede elétrica.

2. Sempre que um Estado-Membro 
pretenda aplicar um mecanismo de 
capacidade, deve proceder a consultas 
sobre o mecanismo proposto, no mínimo 
com todas as partes interessadas, 
incluindo organizações de consumidores, 
e os Estados-Membros vizinhos com 
interligações à rede elétrica.

Or. en

Alteração 1033
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que um Estado-Membro 
pretenda aplicar um mecanismo de 
capacidade, deve proceder a consultas 
sobre o mecanismo proposto, no mínimo 
com os Estados-Membros vizinhos com 
interligações à rede elétrica.

2. A decisão de um Estado-Membro 
de aplicar um mecanismo de capacidade 
deve basear-se na avaliação da adequação 
realizada pelo Estado-Membro em causa 
em conformidade com a metodologia da 
UE em matéria de adequação 
desenvolvida pela REORT.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros, enquanto responsáveis últimos pela segurança do fornecimento de 
eletricidade, devem monitorizar a adequação dos recursos nos seus territórios e realizar 
avaliações e estudos próprios sobre a adequação para fundamentar as suas decisões 
relativas à introdução ou não introdução de mecanismos de capacidade na sua rede. São 
necessárias regras comuns e metodologias da UE para avaliar a adequação da produção.
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Alteração 1034
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que um Estado-Membro 
pretenda aplicar um mecanismo de 
capacidade, deve proceder a consultas 
sobre o mecanismo proposto, no mínimo 
com os Estados-Membros vizinhos com 
interligações à rede elétrica.

2. Sempre que um Estado-Membro 
pretenda aplicar um mecanismo de 
capacidade, deve proceder a consultas 
sobre o mecanismo proposto com todas as 
partes interessadas, incluindo os Estados-
Membros vizinhos com interligações à rede 
elétrica.

Or. en

Alteração 1035
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os mecanismos de capacidade não 
devem criar distorções desnecessárias no 
mercado nem limitar o comércio 
transfronteiriço. O volume da capacidade 
afetado ao mecanismo não deve ir além 
do necessário para resolver o problema.

Suprimido

Or. en

Alteração 1036
Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os mecanismos de capacidade não 
devem criar distorções desnecessárias no 

3. Os mecanismos de capacidade não 
devem criar distorções desnecessárias no 
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mercado nem limitar o comércio 
transfronteiriço. O volume da capacidade 
afetado ao mecanismo não deve ir além do 
necessário para resolver o problema.

mercado, ou outras distorções que possam 
aumentar os custos da descarbonização, 
nem prejudicar os objetivos enunciados 
na Diretiva Energias Renováveis, não 
devem limitar o comércio transfronteiriço e 
devem ser não discriminatórios e abertos 
a todas as tecnologias de produção, 
capacidades de interligação, recursos de 
resposta do lado da procura e soluções de 
armazenamento e eficiência energética. O 
volume da capacidade afetado ao 
mecanismo não deve ir além do necessário 
para resolver o problema. Os mecanismos 
de capacidade devem ser concebidos da 
forma menos invasiva possível, além de 
que os seus custos devem ser 
equitativamente distribuídos e não devem 
criar encargos desnecessários, em 
especial para os consumidores em 
situação de pobreza energética.
Os fornecedores de capacidade de 
produção devem ser selecionados com 
base em critérios transparentes, 
nomeadamente critérios de flexibilidade e 
de minimização dos custos para a 
sociedade.

Or. en

Alteração 1037
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os mecanismos de capacidade não 
devem criar distorções desnecessárias no 
mercado nem limitar o comércio 
transfronteiriço. O volume da capacidade 
afetado ao mecanismo não deve ir além do 
necessário para resolver o problema.

3. Os mecanismos de capacidade não 
devem criar distorções desnecessárias no 
mercado nem limitar o comércio 
transfronteiriço. O volume da capacidade 
afetado ao mecanismo não deve ir além do 
necessário para resolver o problema. Se a 
avaliação europeia da adequação não 
tiver identificado problemas de adequação 
dos recursos, os Estados-Membros devem 
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aplicar mecanismos de capacidade. Os 
mecanismos de capacidade devem ser 
aplicados por um período máximo de 
quatro anos.
De quatro em quatro anos, os Estados-
Membros devem avaliar os respetivos 
mecanismos de capacidade e, 
designadamente:
(a) o nível de apoio recebido pelos 
fornecedores de capacidade;
(b) o volume da capacidade afetado ao 
mecanismo;
(c) os critérios da conceção do 
mecanismo, incluindo o critério de 
sustentabilidade.

Or. en

Justificação

Os mecanismos de capacidade, se não forem bem concebidos e de natureza temporária, 
podem criar distorções do mercado relevantes. Não devem ser utilizados como rede de 
segurança para a capacidade de produção convencional.

Alteração 1038
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os mecanismos de capacidade não 
devem criar distorções desnecessárias no 
mercado nem limitar o comércio 
transfronteiriço. O volume da capacidade 
afetado ao mecanismo não deve ir além do 
necessário para resolver o problema.

3. Os mecanismos de capacidade 
devem ser abertos a todas as tecnologias 
de produção, armazenamento e resposta 
da procura, incluindo operadores 
estabelecidos noutros Estados-Membros, 
exceto se tal não for tecnicamente viável, 
e não devem criar distorções 
desnecessárias no mercado nem limitar o 
comércio transfronteiriço. O volume da 
capacidade afetado ao mecanismo não deve 
ir além do necessário para resolver o 
problema.

Or. en
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Alteração 1039
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os mecanismos de capacidade não 
devem criar distorções desnecessárias no 
mercado nem limitar o comércio 
transfronteiriço. O volume da capacidade 
afetado ao mecanismo não deve ir além do 
necessário para resolver o problema.

3. Os mecanismos de capacidade 
devem ser baseados no mercado e não 
devem criar quaisquer distorções 
injustificadas no mercado nem limitar o 
comércio transfronteiriço. O volume da 
capacidade afetado ao mecanismo não deve 
ir além do estritamente necessário para 
resolver o problema.

Or. en

Alteração 1040
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os mecanismos de capacidade não
devem criar distorções desnecessárias no 
mercado nem limitar o comércio 
transfronteiriço. O volume da capacidade 
afetado ao mecanismo não deve ir além do 
necessário para resolver o problema.

3. Os mecanismos de capacidade 
devem ser concebidos de uma forma que 
não crie distorções desnecessárias no 
mercado nem limite o comércio 
transfronteiriço. O volume da capacidade 
afetado ao mecanismo não deve ir além do 
necessário para resolver o problema.

Or. en

Alteração 1041
Jaromír Kohlíček

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Os mecanismos de capacidade não
devem criar distorções desnecessárias no 
mercado nem limitar o comércio 
transfronteiriço. O volume da capacidade 
afetado ao mecanismo não deve ir além do 
necessário para resolver o problema.

3. Os mecanismos de capacidade 
devem ser concebidos de uma forma que 
não crie distorções desnecessárias no 
mercado nem limite o comércio 
transfronteiriço. O volume da capacidade 
afetado ao mecanismo não deve ir além do 
necessário para resolver o problema.

Or. en

Justificação

Apoiamos a inclusão nos princípios de conceção dos mecanismos de capacidade (MC) de 
uma obrigação de existência de regras e procedimentos claros para a eliminação gradual 
dos MC assim que os motivos da sua introdução deixem de existir. É também necessário 
estabelecer um prazo claro para a harmonização dos MC existentes com esta proposta a fim 
de evitar equívocos entre MC novos e já existentes. A nova formulação especifica que devem 
existir requisitos de conceção dos MC para limitar o seu impacto no mercado.

Alteração 1042
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os mecanismos de capacidade não
devem criar distorções desnecessárias no 
mercado nem limitar o comércio 
transfronteiriço. O volume da capacidade 
afetado ao mecanismo não deve ir além do 
necessário para resolver o problema.

3. Os mecanismos de capacidade 
devem ser concebidos de uma forma que 
não crie distorções desnecessárias no 
mercado nem limite o comércio 
transfronteiriço. O volume da capacidade 
afetado ao mecanismo não deve ir além do 
necessário para resolver o problema.

Or. en

Alteração 1043
Pavel Telička

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Os mecanismos de capacidade não
devem criar distorções desnecessárias no 
mercado nem limitar o comércio 
transfronteiriço. O volume da capacidade 
afetado ao mecanismo não deve ir além do 
necessário para resolver o problema.

3. Os mecanismos de capacidade 
devem ser concebidos de uma forma que 
não crie distorções no mercado nem limite
o comércio transfronteiriço. O volume da 
capacidade afetado ao mecanismo não deve 
ir além do necessário para resolver o 
problema.

Or. en

Justificação

A conceção dos MC deve também incluir uma obrigação de existência de regras e 
procedimentos claros para a eliminação gradual assim que os motivos da sua introdução 
deixarem de existir. É também necessário estabelecer um prazo claro para a harmonização 
dos MC existentes com a proposta de regulamento.

Alteração 1044
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os mecanismos de capacidade não 
devem criar distorções desnecessárias no 
mercado nem limitar o comércio 
transfronteiriço. O volume da capacidade 
afetado ao mecanismo não deve ir além do 
necessário para resolver o problema.

3. Os mecanismos de capacidade não 
devem criar distorções indevidas no 
mercado nem limitar o comércio 
transfronteiriço. O volume da capacidade 
afetado ao mecanismo não deve ir além do 
necessário para resolver o problema.

Or. en

Alteração 1045
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os mecanismos de capacidade não 
devem criar distorções desnecessárias no 

3. Os mecanismos de capacidade não 
devem criar distorções no mercado nem 
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mercado nem limitar o comércio 
transfronteiriço. O volume da capacidade 
afetado ao mecanismo não deve ir além do 
necessário para resolver o problema.

limitar o comércio transfronteiriço. O 
volume da capacidade afetado ao 
mecanismo não deve ir além do necessário 
para resolver o problema.

Or. en

Alteração 1046
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os recursos descentralizados e a 
resposta da procura devem ter acesso não 
discriminatório a mecanismos de 
capacidade e as suas vantagens 
estruturais devem refletir-se em qualquer 
mecanismo;

Or. en

Justificação

É fundamental que os mecanismos de capacidade sejam abertos a todos os participantes no 
mercado, nomeadamente a nível transfronteiriço, e incluam critérios de flexibilidade para 
que possam efetivamente fornecer capacidade a curto prazo e com volumes flexíveis.

Alteração 1047
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Aquando da certificação das 
capacidades, as características específicas 
da flexibilidade do lado da procura e do 
armazenamento de energia devem ser 
tomadas em consideração, nomeadamente 
nas definições dos produtos e nos 
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requisitos de pré-qualificação.

Or. en

Alteração 1048
Sven Schulze, Hermann Winkler, Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A capacidade de produção objeto 
de uma decisão final de investimento após 
[Serviço das Publicações: a entrada em 
vigor] só será elegível para participar 
num mecanismo de capacidade se as suas 
emissões forem inferiores a 550 g 
CO2/kWh. A capacidade de produção com 
emissões iguais ou superiores a 550 g 
CO2/kWh não pode ser integrada nos 
mecanismos de capacidade cinco anos 
após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

Suprimido

Or. de

Justificação

Os recursos energéticos indígenas reduzem a dependência de exportações.

Alteração 1049
Angelika Niebler, Sven Schulze

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A capacidade de produção objeto 
de uma decisão final de investimento após 
[Serviço das Publicações: a entrada em 
vigor] só será elegível para participar 
num mecanismo de capacidade se as suas 
emissões forem inferiores a 550 g 
CO2/kWh. A capacidade de produção com 

Suprimido
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emissões iguais ou superiores a 550 g 
CO2/kWh não pode ser integrada nos 
mecanismos de capacidade cinco anos 
após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. de

Justificação

Os mecanismos de capacidade garantem a segurança do aprovisionamento. Por conseguinte, 
não é, de todo, claro o motivo pelo qual é invocado um critério em matéria de política 
climática. O estabelecimento de tal limiar de CO2 implicará custos adicionais avultados. O 
regime europeu de comércio de licenças de emissão regula a redução das emissões de gases 
com efeito de estufa.

Alteração 1050
Janusz Korwin-Mikke

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A capacidade de produção objeto 
de uma decisão final de investimento após 
[Serviço das Publicações: a entrada em 
vigor] só será elegível para participar 
num mecanismo de capacidade se as suas 
emissões forem inferiores a 550 g 
CO2/kWh. A capacidade de produção com 
emissões iguais ou superiores a 550 g 
CO2/kWh não pode ser integrada nos 
mecanismos de capacidade cinco anos 
após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

Suprimido

Or. pl

Alteração 1051
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4
Regulamento (CE) n.º 714/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho
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Texto da Comissão Alteração

4. A capacidade de produção objeto 
de uma decisão final de investimento após 
[Serviço das Publicações: a entrada em 
vigor] só será elegível para participar 
num mecanismo de capacidade se as suas 
emissões forem inferiores a 550 g 
CO2/kWh. A capacidade de produção com 
emissões iguais ou superiores a 550 g 
CO2/kWh não pode ser integrada nos 
mecanismos de capacidade cinco anos 
após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

Suprimido

Or. pl

Justificação

A regra PEV 550 enfraquece o sinal de preço do RCLE-UE, que é o principal instrumento da 
política de descarbonização, e introduz regulamentação que não é tecnologicamente neutra. 
A regra PEV 550 introduz uma preferência pelas unidades a gás, o que enfraquecerá a 
autossuficiência energética da União Europeia.

Alteração 1052
Janusz Lewandowski, Jerzy Buzek

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A capacidade de produção objeto 
de uma decisão final de investimento após 
[Serviço das Publicações: a entrada em 
vigor] só será elegível para participar 
num mecanismo de capacidade se as suas 
emissões forem inferiores a 550 g 
CO2/kWh. A capacidade de produção com 
emissões iguais ou superiores a 550 g 
CO2/kWh não pode ser integrada nos 
mecanismos de capacidade cinco anos 
após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

Suprimido

Or. en
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Alteração 1053
András Gyürk, György Hölvényi

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A capacidade de produção objeto 
de uma decisão final de investimento após 
[Serviço das Publicações: a entrada em 
vigor] só será elegível para participar 
num mecanismo de capacidade se as suas 
emissões forem inferiores a 550 g 
CO2/kWh. A capacidade de produção com 
emissões iguais ou superiores a 550 g 
CO2/kWh não pode ser integrada nos 
mecanismos de capacidade cinco anos 
após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

Suprimido

Or. en

Alteração 1054
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A capacidade de produção objeto 
de uma decisão final de investimento após 
[Serviço das Publicações: a entrada em 
vigor] só será elegível para participar 
num mecanismo de capacidade se as suas 
emissões forem inferiores a 550 g 
CO2/kWh. A capacidade de produção com 
emissões iguais ou superiores a 550 g 
CO2/kWh não pode ser integrada nos 
mecanismos de capacidade cinco anos 
após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

Suprimido

Or. en
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Alteração 1055
Cristian-Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A capacidade de produção objeto 
de uma decisão final de investimento após 
[Serviço das Publicações: a entrada em 
vigor] só será elegível para participar 
num mecanismo de capacidade se as suas 
emissões forem inferiores a 550 g 
CO2/kWh. A capacidade de produção com 
emissões iguais ou superiores a 550 g 
CO2/kWh não pode ser integrada nos 
mecanismos de capacidade cinco anos 
após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

Suprimido

Or. en

Alteração 1056
Pavel Telička

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A capacidade de produção objeto 
de uma decisão final de investimento após 
[Serviço das Publicações: a entrada em 
vigor] só será elegível para participar 
num mecanismo de capacidade se as suas 
emissões forem inferiores a 550 g 
CO2/kWh. A capacidade de produção com 
emissões iguais ou superiores a 550 g 
CO2/kWh não pode ser integrada nos 
mecanismos de capacidade cinco anos 
após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

Suprimido

Or. en
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Justificação

A introdução dos MC visa dar resposta à questão da adequação da produção, devendo 
basear-se numa abordagem tecnologicamente neutra. Devem ser definidas regras claras para 
uma eliminação gradual eficaz dos MC.

Alteração 1057
Jaromír Kohlíček

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A capacidade de produção objeto 
de uma decisão final de investimento após 
[Serviço das Publicações: a entrada em 
vigor] só será elegível para participar 
num mecanismo de capacidade se as suas 
emissões forem inferiores a 550 g 
CO2/kWh. A capacidade de produção com 
emissões iguais ou superiores a 550 g 
CO2/kWh não pode ser integrada nos 
mecanismos de capacidade cinco anos 
após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

Suprimido

Or. en

Justificação

We are not in favour of introduction of this para 4 of this article. We respect existing EEAG 
and highlight principle of free choice for domestic energy mix. In our opinion, introduction of 
CRMs aims at tackling issue of generation adequacy, including necessary technical / 
qualitative characteristics of supported source. In our opinion is the current proposal in 
conflict with EEAG and DG COMP report on capacity mechanisms. We therefore propose to 
remove the whole para 4. It is also in the recital 30 of the Commission´s proposal that „Main 
principles of capacity mechanisms should be laid down, building on the environmental and 
energy State aid principles and the findings of DG competitions Sector Inquiry on capacity 
mechanisms.“ To ensure temporary status of Capacity mechanisms we propose to include 
new para (6) specifying provision for CRMs phase-out.

Alteração 1058
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
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Artigo 23 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A capacidade de produção objeto 
de uma decisão final de investimento após 
[Serviço das Publicações: a entrada em 
vigor] só será elegível para participar 
num mecanismo de capacidade se as suas 
emissões forem inferiores a 550 g 
CO2/kWh. A capacidade de produção com 
emissões iguais ou superiores a 550 g 
CO2/kWh não pode ser integrada nos 
mecanismos de capacidade cinco anos 
após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

Suprimido

Or. en

Alteração 1059
Markus Pieper

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A capacidade de produção objeto 
de uma decisão final de investimento após 
[Serviço das Publicações: a entrada em 
vigor] só será elegível para participar 
num mecanismo de capacidade se as suas 
emissões forem inferiores a 550 g 
CO2/kWh. A capacidade de produção com 
emissões iguais ou superiores a 550 g 
CO2/kWh não pode ser integrada nos 
mecanismos de capacidade cinco anos 
após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

Suprimido

Or. en

Justificação

A conceção dos mecanismos de capacidade deve ser tecnologicamente neutra e não deve 
discriminar determinadas centrais elétricas convencionais. De um ponto de vista económico, 
esta discriminação seria ineficiente. Além disso, os mecanismos de capacidade têm como 
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propósito a segurança do fornecimento. Envolver critérios de proteção do clima na conceção 
dos mecanismos de capacidade mistura desnecessariamente duas matérias diferentes, dado 
que a redução das emissões de CO2 já foi abordada no regime de comércio de licenças de 
emissão (RCLE).

Alteração 1060
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A capacidade de produção objeto 
de uma decisão final de investimento após 
[Serviço das Publicações: a entrada em 
vigor] só será elegível para participar 
num mecanismo de capacidade se as suas 
emissões forem inferiores a 550 g 
CO2/kWh. A capacidade de produção com 
emissões iguais ou superiores a 550 g 
CO2/kWh não pode ser integrada nos 
mecanismos de capacidade cinco anos 
após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

Suprimido

Or. en

Alteração 1061
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Jens Geier, 
Miroslav Poche

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A capacidade de produção objeto 
de uma decisão final de investimento após 
[Serviço das Publicações: a entrada em 
vigor] só será elegível para participar 
num mecanismo de capacidade se as suas 
emissões forem inferiores a 550 g 
CO2/kWh. A capacidade de produção com 
emissões iguais ou superiores a 550 g 
CO2/kWh não pode ser integrada nos 

Suprimido
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mecanismos de capacidade cinco anos 
após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 1062
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Nikolay Barekov

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A capacidade de produção objeto 
de uma decisão final de investimento após 
[Serviço das Publicações: a entrada em 
vigor] só será elegível para participar 
num mecanismo de capacidade se as suas 
emissões forem inferiores a 550 g 
CO2/kWh. A capacidade de produção com 
emissões iguais ou superiores a 550 g 
CO2/kWh não pode ser integrada nos 
mecanismos de capacidade cinco anos 
após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

Suprimido

Or. en

Justificação

O RCLE da UE é o instrumento principal para alcançar a redução de emissões de gases com 
efeito de estufa no quadro da política climática. A introdução da norma de desempenho em 
matéria de emissões no Regulamento da Eletricidade é injustificada uma vez que tem por 
base o artigo 194.º do TFUE, que se refere unicamente à política energética. Em especial, a 
norma discriminatória de desempenho em matéria de emissões é contrária ao artigo 194.º, 
n.º 2, que confere aos Estados-Membros o direito de determinarem o seu cabaz energético. 
Na sua forma atual, a norma de desempenho em matéria de emissões excluiria uma grande 
parte das fontes de energia convencionais de quaisquer mercados de capacidade.

Alteração 1063
Rolandas Paksas

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. A capacidade de produção objeto 
de uma decisão final de investimento após 
[Serviço das Publicações: a entrada em 
vigor] só será elegível para participar 
num mecanismo de capacidade se as suas 
emissões forem inferiores a 550 g 
CO2/kWh. A capacidade de produção com 
emissões iguais ou superiores a 550 g 
CO2/kWh não pode ser integrada nos 
mecanismos de capacidade cinco anos 
após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

Suprimido

Or. en

Alteração 1064
Jaromír Kohlíček

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A capacidade de produção objeto 
de uma decisão final de investimento após 
[Serviço das Publicações: a entrada em 
vigor] só será elegível para participar num 
mecanismo de capacidade se as suas 
emissões forem inferiores a 550 g 
CO2/kWh. A capacidade de produção com 
emissões iguais ou superiores a 550 g 
CO2/kWh não pode ser integrada nos 
mecanismos de capacidade cinco anos após 
a entrada em vigor do presente 
regulamento.

4. A capacidade de produção objeto 
de uma decisão final de investimento após 
[Serviço das Publicações: a entrada em 
vigor] só será elegível para participar num 
mecanismo de capacidade se as suas 
emissões forem inferiores a 550 g 
CO2/kWh.
A capacidade de produção existente com 
emissões iguais ou superiores a 650 g 
CO2/kWh não pode ser integrada nos 
mecanismos de capacidade cinco anos após 
a entrada em vigor do presente 
regulamento.
A capacidade de produção existente com 
emissões iguais ou superiores a 600 g 
CO2/kWh não pode ser integrada nos 
mecanismos de capacidade dez anos após
a entrada em vigor do presente 
regulamento.
A capacidade de produção existente com 
emissões iguais ou superiores a 550 g 
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CO2/kWh não pode ser integrada nos 
mecanismos de capacidade 15 anos após a 
entrada em vigor do presente 
regulamento.
As instalações que queimam gases 
residuais, incluindo gases de alto-forno, 
não podem estar sujeitas ao limite de 
emissões de CO2, tendo em conta a 
recuperação eficiente de energia dos 
gases residuais e o seu benefício para o 
ambiente, bem como o facto de o elevado 
teor de CO2 dos gases residuais ser 
transferido do processo industrial, por 
exemplo o processo de elaboração do aço 
(«CO2 inerente», de acordo com o 
Regulamento Monitorização e 
Comunicação).
O fator de emissão de CO2 de uma 
instalação de produção de eletricidade 
deve ter por base o rendimento líquido em 
capacidade nominal e sob condições ISO.

Or. en

Alteração 1065
Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A capacidade de produção objeto 
de uma decisão final de investimento após 
[Serviço das Publicações: a entrada em 
vigor] só será elegível para participar num 
mecanismo de capacidade se as suas 
emissões forem inferiores a 550 g 
CO2/kWh. A capacidade de produção com 
emissões iguais ou superiores a 550 g 
CO2/kWh não pode ser integrada nos 
mecanismos de capacidade cinco anos após 
a entrada em vigor do presente 
regulamento.

4. A capacidade de produção objeto 
de uma decisão final de investimento após 
[Serviço das Publicações: a entrada em 
vigor] só será elegível para participar num 
mecanismo de capacidade se as suas 
emissões forem inferiores a 550 g 
CO2/kWh para instalações com 
capacidade abaixo de 200 MW e 
inferiores a 450 g CO2/kWh, para 
instalações com capacidades mais 
elevadas. A capacidade de produção com 
emissões iguais ou superiores a 550 g 
CO2/kWh não pode ser integrada nos 
mecanismos de capacidade cinco anos após 
a entrada em vigor do presente 
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regulamento.
O cálculo do CO2/kWh previsto no n.º 1 
deve ter por base o rendimento líquido em 
capacidade nominal e sob condições ISO.

Or. en

Justificação

Lager units can make use of more efficient technologies (such as CCGT) capable to keep the 
CO2/kWh emissions below 450 gr/kWh. If capacity mechanisms might support such large 
units, we must be sure that the most energy efficient technologies are used. For smaller units 
such as open gas turbines that are often more flexible and closer located to the needs created 
by decentralized intermittent renewable generation, more stringent CO2/kWh limits are more 
difficult to reach. The reference to ISO conditions and nameplate capacity) is to clarify the 
method of calculating the CO2/kWh in an unambiguous way.

Alteração 1066
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A capacidade de produção objeto 
de uma decisão final de investimento após 
[Serviço das Publicações: a entrada em 
vigor] só será elegível para participar 
num mecanismo de capacidade se as suas 
emissões forem inferiores a 550 g 
CO2/kWh. A capacidade de produção com 
emissões iguais ou superiores a 550 g 
CO2/kWh não pode ser integrada nos 
mecanismos de capacidade cinco anos 
após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

4. A capacidade de produção só deve 
ser elegível para participar num 
mecanismo de capacidade se:
(a) o respetivo total de emissões de gases 
com efeitos de estufa por quilowatt-hora 
de eletricidade produzida na instalação 
não exceder os 350 g de CO2 a partir de 
[Serviço das Publicações: data de entrada 
em vigor do presente regulamento]; e
(b) puder ser aumentada e diminuída 
durante o funcionamento em carga, no 
mínimo, a um ritmo de 5 % da sua 
capacidade por minuto.
Os fornecedores de capacidade devem 
cumprir as normas de qualidade 
ambiental da UE e as melhores técnicas 
disponíveis (MTD) para poderem 
participar nos mecanismos de capacidade.

Or. en
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Justificação

Os critérios de sustentabilidade propostos colocariam diretamente em risco os compromissos 
da UE em matéria de clima uma vez que deixam aberta a opção de subsidiar determinadas 
centrais de produção de eletricidade a partir de carvão (e eventualmente lenhite) de 
eficiência relativamente alta com recuperação de calor (isto é, produção combinada de calor 
e eletricidade) e/ou co-combustão de biomassa. É fundamental limitar o nível a 
350 g CO2/kWh e assegurar que este nível diminui ao longo do tempo. A remuneração da 
capacidade deve ser garantida apenas se contribuir para a estabilidade da rede, sendo a 
flexibilidade uma forma essencial de o conseguir.

Alteração 1067
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A capacidade de produção objeto 
de uma decisão final de investimento após 
[Serviço das Publicações: a entrada em 
vigor] só será elegível para participar 
num mecanismo de capacidade se as suas 
emissões forem inferiores a 550 g 
CO2/kWh. A capacidade de produção com 
emissões iguais ou superiores a 550 g 
CO2/kWh não pode ser integrada nos 
mecanismos de capacidade cinco anos 
após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

4. Os Estados-Membros que 
apliquem mecanismos de capacidade 
podem limitar a participação 
transfronteiriça da capacidade de 
produção com emissões iguais ou 
superiores a 550 g CO2/kWh.

Or. en

Alteração 1068
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A capacidade de produção objeto 
de uma decisão final de investimento após 
[Serviço das Publicações: a entrada em 
vigor] só será elegível para participar num 

4. A capacidade de produção só será 
elegível para participar num mecanismo de 
capacidade se as suas emissões forem 
inferiores a 350 g CO2/kWh. Deve ser 
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mecanismo de capacidade se as suas 
emissões forem inferiores a 550 g 
CO2/kWh. A capacidade de produção com 
emissões iguais ou superiores a 550 g 
CO2/kWh não pode ser integrada nos 
mecanismos de capacidade cinco anos 
após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

exigido às centrais elétricas participantes 
o cumprimento das normas europeias em 
matéria de qualidade do ar, incluindo os 
documentos de referência sobre as 
melhores técnicas disponíveis referidos na 
Diretiva 2010/75/UE relativa às emissões 
industriais. A produção nuclear só será 
elegível se todos os custos relativos ao 
tratamento dos resíduos, à desativação e à 
responsabilidade forem integralmente 
cobertos pelo operador.

Or. en

Alteração 1069
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A capacidade de produção objeto 
de uma decisão final de investimento após 
[Serviço das Publicações: a entrada em 
vigor] só será elegível para participar num 
mecanismo de capacidade se as suas 
emissões forem inferiores a 550 g 
CO2/kWh. A capacidade de produção com 
emissões iguais ou superiores a 550 g 
CO2/kWh não pode ser integrada nos 
mecanismos de capacidade cinco anos 
após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

4. A capacidade de produção objeto 
de uma decisão final de investimento após 
[Serviço das Publicações: a entrada em 
vigor] só será elegível para participar num 
mecanismo de capacidade se as suas 
emissões forem inferiores a 550 g 
CO2/kWh.

Or. de

Justificação

Se o limiar de 550 g apenas for aplicado às novas instalações, a maioria das desvantagens do 
limiar será evitada. Os investimentos do passado não serão desvalorizados e os mercados de 
capacidade permanecerão controláveis, uma vez que todas as instalações existentes no 
mercado estarão à disposição do mercado de capacidade.

Alteração 1070
Paul Rübig
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Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A capacidade de produção objeto 
de uma decisão final de investimento após 
[Serviço das Publicações: a entrada em 
vigor] só será elegível para participar num 
mecanismo de capacidade se as suas 
emissões forem inferiores a 550 g 
CO2/kWh. A capacidade de produção com 
emissões iguais ou superiores a 550 g 
CO2/kWh não pode ser integrada nos 
mecanismos de capacidade cinco anos após 
a entrada em vigor do presente 
regulamento.

4. A capacidade de produção objeto 
de uma decisão final de investimento após
[Serviço das Publicações: a entrada em 
vigor] só será elegível para participar num 
mecanismo de capacidade se as suas 
emissões forem inferiores a 550 g 
CO2/kWh. No caso de se utilizar a 
produção combinada de calor e 
eletricidade, o calor e a eletricidade 
produzidos devem ser incluídos no cálculo 
das emissões específicas. A capacidade de 
produção com emissões iguais ou 
superiores a 550 g CO2/kWh não pode ser 
integrada nos mecanismos de capacidade 
cinco anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 1071
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A capacidade de produção objeto 
de uma decisão final de investimento após 
[Serviço das Publicações: a entrada em 
vigor] só será elegível para participar num 
mecanismo de capacidade se as suas 
emissões forem inferiores a 550 g 
CO2/kWh. A capacidade de produção com 
emissões iguais ou superiores a 550 g 
CO2/kWh não pode ser integrada nos 
mecanismos de capacidade cinco anos após 
a entrada em vigor do presente 
regulamento.

4. A capacidade de produção objeto 
de uma decisão final de investimento após 
[Serviço das Publicações: a entrada em 
vigor] só será elegível para participar num 
mecanismo de capacidade se as suas 
emissões forem inferiores a 550 g 
CO2/kWh. Além disso, é dada prioridade 
à capacidade de produção a partir de 
fontes renováveis aliada ao 
armazenamento de energia. A capacidade 
de produção com emissões iguais ou 
superiores a 550 g CO2/kWh não pode ser 
integrada nos mecanismos de capacidade 
cinco anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento.
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Or. en

Justificação

A fim de apoiar a descarbonização do setor, deve ser dada prioridade à produção a partir de 
fontes renováveis que pode ser objeto de despacho. Esta medida servirá de incentivo ao 
investimento nesse tipo de produção e promoverá uma grande modernização dos 
equipamentos da produção.

Alteração 1072
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A capacidade de produção objeto 
de uma decisão final de investimento após 
[Serviço das Publicações: a entrada em 
vigor] só será elegível para participar num 
mecanismo de capacidade se as suas 
emissões forem inferiores a 550 g 
CO2/kWh. A capacidade de produção com 
emissões iguais ou superiores a 550 g 
CO2/kWh não pode ser integrada nos 
mecanismos de capacidade cinco anos após 
a entrada em vigor do presente 
regulamento.

4. A capacidade de produção objeto 
de uma decisão final de investimento após 
[Serviço das Publicações: a entrada em 
vigor] só será elegível para participar num 
mecanismo de capacidade se as suas 
emissões forem inferiores a 550 g 
CO2/kWh. Além disso, deve ser dada 
prioridade à capacidade de produção 
rentável a partir de fontes renováveis 
aliada ao armazenamento de energia. A 
capacidade de produção com emissões 
iguais ou superiores a 550 g CO2/kWh não 
pode ser integrada nos mecanismos de 
capacidade cinco anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento.

Or. en

Alteração 1073
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A capacidade de produção objeto 
de uma decisão final de investimento após 
[Serviço das Publicações: a entrada em 

4. A capacidade de produção objeto 
de uma decisão final de investimento após 
[Serviço das Publicações: a entrada em 
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vigor] só será elegível para participar num 
mecanismo de capacidade se as suas 
emissões forem inferiores a 550 g 
CO2/kWh. A capacidade de produção com 
emissões iguais ou superiores a 550 g 
CO2/kWh não pode ser integrada nos 
mecanismos de capacidade cinco anos após 
a entrada em vigor do presente 
regulamento.

vigor] só será elegível para participar num 
mecanismo de capacidade se as suas 
emissões forem inferiores a 550 g 
CO2/kWh. No caso de se utilizar a 
produção combinada de calor e 
eletricidade, a eletricidade e o calor 
produzidos devem ser incluídos no cálculo 
das emissões específicas. A capacidade de 
produção com emissões iguais ou 
superiores a 550 g CO2/kWh não pode ser 
integrada nos mecanismos de capacidade 
cinco anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 1074
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A capacidade de produção objeto 
de uma decisão final de investimento após 
[Serviço das Publicações: a entrada em 
vigor] só será elegível para participar num 
mecanismo de capacidade se as suas 
emissões forem inferiores a 550 g 
CO2/kWh. A capacidade de produção com 
emissões iguais ou superiores a 550 g 
CO2/kWh não pode ser integrada nos 
mecanismos de capacidade cinco anos 
após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

4. A capacidade de produção só será 
elegível para participar num mecanismo de 
capacidade se as suas emissões forem 
inferiores a 350 g CO2/kWh e se puder ser 
aumentada e diminuída durante o 
funcionamento em carga, no mínimo, a 
um ritmo de 5 % da sua capacidade por 
minuto.

Or. en

Justificação

Os mecanismos de capacidade devem incluir critérios de flexibilidade para que possam 
efetivamente fornecer capacidade a curto prazo e com volumes flexíveis.
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Alteração 1075
Massimiliano Salini

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A capacidade de produção objeto 
de uma decisão final de investimento após 
[Serviço das Publicações: a entrada em 
vigor] só será elegível para participar num 
mecanismo de capacidade se as suas 
emissões forem inferiores a 550 g 
CO2/kWh. A capacidade de produção com 
emissões iguais ou superiores a 550 g 
CO2/kWh não pode ser integrada nos 
mecanismos de capacidade cinco anos 
após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

4. A capacidade de produção objeto 
de uma decisão final de investimento após 
[Serviço das Publicações: a entrada em 
vigor] só será elegível para participar num 
mecanismo de capacidade se as suas 
emissões forem inferiores a 550 g 
CO2/kWh quando calculadas tendo como 
referência o valor nominal.

Or. en

Alteração 1076
Carolina Punset

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A capacidade de produção objeto 
de uma decisão final de investimento após 
[Serviço das Publicações: a entrada em 
vigor] só será elegível para participar num 
mecanismo de capacidade se as suas 
emissões forem inferiores a 550 g 
CO2/kWh. A capacidade de produção com 
emissões iguais ou superiores a 550 g 
CO2/kWh não pode ser integrada nos 
mecanismos de capacidade cinco anos após 
a entrada em vigor do presente 
regulamento.

4. A capacidade de produção objeto 
de uma decisão final de investimento após 
[Serviço das Publicações: a entrada em 
vigor] só será elegível para participar num 
mecanismo de capacidade se as suas 
emissões forem inferiores a 550 g 
CO2/kWh. A capacidade de produção com 
emissões iguais ou superiores a 550 g 
CO2/kWh não pode ser integrada nos 
mecanismos de capacidade dois anos após 
a entrada em vigor do presente 
regulamento, ou cinco anos para as 
centrais que façam parte de reservas 
estratégicas.

Or. en
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Justificação

A eliminação gradual das centrais mais poluentes é essencial para alcançar o objetivo 
europeu de emissões, pelo que a introdução da norma de desempenho em matéria de 
emissões para a capacidade de produção existente deve ser antecipada, prevendo-se uma 
exceção de cinco anos para as centrais que façam parte de reservas estratégicas, dado que 
este mecanismo provoca muito menos distorções.

Alteração 1077
Luděk Niedermayer

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A capacidade de produção objeto 
de uma decisão final de investimento após 
[Serviço das Publicações: a entrada em 
vigor] só será elegível para participar num 
mecanismo de capacidade se as suas 
emissões forem inferiores a 550 g 
CO2/kWh. A capacidade de produção com 
emissões iguais ou superiores a 550 g 
CO2/kWh não pode ser integrada nos 
mecanismos de capacidade cinco anos após 
a entrada em vigor do presente 
regulamento.

4. A capacidade de produção objeto 
de uma decisão final de investimento após 
[Serviço das Publicações: a entrada em 
vigor] só será elegível para participar num 
mecanismo de capacidade, com exceção 
das reservas estratégicas, se as suas 
emissões forem inferiores a 550 g 
CO2/kWh. A capacidade de produção com 
emissões iguais ou superiores a 550 g 
CO2/kWh não pode ser integrada nos 
mecanismos de capacidade, com exceção 
das reservas estratégicas, cinco anos após 
a entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 1078
Henna Virkkunen

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A capacidade de produção objeto 
de uma decisão final de investimento após 
[Serviço das Publicações: a entrada em 
vigor] só será elegível para participar num 
mecanismo de capacidade se as suas 

4. A capacidade de produção objeto 
de uma decisão final de investimento após 
[Serviço das Publicações: a entrada em 
vigor] só será elegível para participar num 
mecanismo de capacidade, com exceção 
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emissões forem inferiores a 550 g 
CO2/kWh. A capacidade de produção com 
emissões iguais ou superiores a 550 g 
CO2/kWh não pode ser integrada nos 
mecanismos de capacidade cinco anos após 
a entrada em vigor do presente 
regulamento.

das reservas estratégicas, se as suas 
emissões forem inferiores a 550 g 
CO2/kWh. A capacidade de produção com 
emissões iguais ou superiores a 550 g 
CO2/kWh não pode ser integrada nos 
mecanismos de capacidade cinco anos após 
a entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

As reservas estratégicas não fazem parte do mercado e operam apenas em circunstâncias 
excecionais. A ativação destas reservas é um acontecimento raro, sendo insignificantes as 
emissões que venham a produzir. As reservas estratégicas são utilizadas para assegurar que 
o mercado para o dia seguinte resulta.

Alteração 1079
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A capacidade de produção objeto 
de uma decisão final de investimento após 
[Serviço das Publicações: a entrada em 
vigor] só será elegível para participar num 
mecanismo de capacidade se as suas 
emissões forem inferiores a 550 g 
CO2/kWh. A capacidade de produção com 
emissões iguais ou superiores a 550 g 
CO2/kWh não pode ser integrada nos 
mecanismos de capacidade cinco anos após 
a entrada em vigor do presente 
regulamento.

4. A capacidade de produção objeto 
de uma decisão final de investimento após
[Serviço das Publicações: a entrada em 
vigor] só será elegível para participar num 
mecanismo de capacidade se as suas 
emissões forem inferiores a 600 g 
CO2/kWh. A capacidade de produção com 
emissões iguais ou superiores a 600 g 
CO2/kWh não pode ser integrada nos 
mecanismos de capacidade dez anos após a 
entrada em vigor do presente regulamento.

Or. en

Alteração 1080
Jerzy Buzek

Proposta de regulamento
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Artigo 23 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Em derrogação do número 
anterior, nos Estados-Membros em que, 
em [2015], mais de [20 %] da eletricidade 
tenha sido produzida a partir de 
combustíveis fósseis e o PIB per capita a 
preços de mercado não tenha sido 
superior a 60 % da média do PIB per 
capita a preços de mercado da União 
Europeia1-A, a capacidade de produção 
existente e a capacidade de produção 
nova que tenham sido objeto de uma
decisão final de investimento, o mais 
tardar, [um ano] após [Serviço das 
Publicações: entrada em vigor] devem ser 
elegíveis para participar nos mecanismos 
de capacidade se as suas emissões forem 
superiores a 550 g CO2/kWh, desde que a 
segurança do fornecimento esteja em 
risco de acordo com a avaliação da 
autoridade nacional competente.

Nos Estados-Membros em causa, a 
capacidade de produção com emissões 
iguais ou superiores a 550 g CO2/kWh 
não pode ser integrada nos mecanismos 
de capacidade [15] anos após a entrada 
em vigor do presente regulamento.

Decorridos cinco anos após [15 anos após 
a entrada em vigor do presente 
regulamento], os Estados-Membros em 
causa podem afetar aos mecanismos de 
capacidade as capacidades de produção 
com emissões iguais ou superiores a 
550 g CO2/kWh, desde que persista o 
risco para a segurança do fornecimento 
de acordo com a autoridade nacional 
competente.

_________________

1-A Os seguintes Estados-Membros devem 
cumprir estes critérios: Bulgária, 
República Checa, Estónia, Grécia, 
Hungria, Polónia, Portugal e Roménia.

Or. en
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Justificação

A nova norma de desempenho em matéria de emissões ao nível inferior a 550 g CO2/kWh não 
reflete a atual diversidade de cabazes energéticos na UE e, por conseguinte, deve ser 
alterada para garantir a segurança do fornecimento em todos os Estados-Membros. São 
necessários mecanismos de capacidade em determinados Estados-Membros para incentivar o 
investimento em nova capacidade e manter operacionais os ativos convencionais existentes.

Alteração 1081
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Se um Estado-Membro pretender 
implementar um mecanismo de 
capacidade, deve organizar um processo 
de seleção concorrencial para 
fornecedores de capacidade. Este processo 
de seleção concorrencial deve incluir um 
conjunto de critérios ambientais claros e 
transparentes a fim de dar prioridade às 
fontes de capacidade mais sustentáveis e 
eficientes em termos energéticos, 
incluindo a resposta do lado da procura. 
Os critérios do processo de seleção 
concorrencial devem incluir também 
critérios de flexibilidade. As capacidades 
elegíveis devem poder ser aumentadas e 
diminuídas durante o funcionamento em 
carga, no mínimo, a um ritmo de 5 % da 
sua capacidade por minuto.  Os 
fornecedores de capacidade devem 
cumprir as normas de qualidade 
ambiental da UE e o seu desempenho não 
deve exceder os níveis de emissões mais 
rigorosos associados às MTD e a gama 
superior dos níveis de eficiência 
energética associados às MTD tal como 
previsto em todas as conclusões em 
matéria de MTD pertinentes estabelecidas 
para novas centrais poderem participar 
em mecanismos de capacidade a fim de se 
tornarem elegíveis para o processo de 
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seleção.

Or. en

Justificação

Os mecanismos de capacidade, se não forem bem concebidos e de natureza temporária, 
podem criar distorções do mercado relevantes. Não devem ser utilizados como rede de 
segurança para a capacidade de produção convencional. É fundamental que esses 
mecanismos sejam abertos a todos os participantes no mercado, nomeadamente a nível 
transfronteiriço, e incluam critérios de flexibilidade para que possam efetivamente fornecer 
capacidade a curto prazo e com volumes flexíveis.

Alteração 1082
Carolina Punset

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Se forem considerados necessários 
com base numa avaliação de impacto, os 
mecanismos de capacidade devem incluir 
critérios de flexibilidade no processo de 
seleção dos fornecedores de capacidade de 
produção. Esses critérios devem procurar 
maximizar a possibilidade de variação da 
capacidade e minimizar o nível necessário 
de produção estável das centrais elétricas 
que beneficiem de mecanismos de 
capacidade.

Or. en

Justificação

A inclusão de critérios de flexibilidade no processo de seleção dos fornecedores de 
capacidade assegurará a concessão preferencial do apoio às capacidades de reserva mais 
eficientes. Os critérios relativos à maximização da possibilidade de variação da capacidade 
disponível e à redução do limite inferior da adaptabilidade dos fornecedores de capacidade 
contribuirá para dar resposta à questão do excesso de capacidade de fontes de energia 
inflexíveis.

Alteração 1083
Massimiliano Salini
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Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A capacidade de produção com 
emissões de 550 g CO2/kWh que tenha 
sido objeto de uma decisão final de 
investimento antes de [Serviço das 
Publicações: entrada em vigor] não deve 
ser retroativamente afetada.

Or. en

Alteração 1084
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. Os mecanismos de capacidade 
devem recompensar da mesma forma o 
contributo de todos os recursos, incluindo 
a flexibilidade do lado da procura e os 
recursos agregados. Devem estabelecer 
disposições claras relativas a definições 
não discriminatórias dos produtos e 
incluir requisitos de pré-qualificação. Os 
mecanismos de capacidade devem refletir 
a vantagem estrutural dos recursos 
distribuídos e do lado da procura.

Or. en

Justificação

É fundamental que estes mecanismos sejam abertos a todos os participantes no mercado, 
nomeadamente a nível transfronteiriço, e incluam critérios de flexibilidade para que possam 
efetivamente fornecer capacidade a curto prazo e com volumes flexíveis.

Alteração 1085
Massimiliano Salini
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Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. Se a avaliação de adequação da 
produção de um determinado Estado-
Membro, realizada em conformidade com 
os princípios enunciados no artigo 19.º, 
revelar a existência de problemas de 
segurança do fornecimento graves e 
persistentes, o Estado-Membro pode 
solicitar uma isenção temporária da 
aplicação do artigo 23.º, n.º 4, à 
capacidade de produção existente.

Or. en

Alteração 1086
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-C. Os produtos de capacidade devem 
ser definidos com um horizonte temporal 
inferior a quatro anos. Esta duração dos 
contratos deve estar disponível para todos 
os recursos.

Or. en

Alteração 1087
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se a avaliação europeia da 
adequação dos recursos não tiver 

Suprimido
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identificado problemas de adequação dos 
recursos, os Estados-Membros não podem 
aplicar mecanismos de capacidade.

Or. en

Alteração 1088
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se a avaliação europeia da 
adequação dos recursos não tiver 
identificado problemas de adequação dos 
recursos, os Estados-Membros não podem 
aplicar mecanismos de capacidade.

Suprimido

Or. en

Alteração 1089
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se a avaliação europeia da 
adequação dos recursos não tiver 
identificado problemas de adequação dos 
recursos, os Estados-Membros não podem 
aplicar mecanismos de capacidade.

5. Se a avaliação europeia da 
adequação dos recursos não tiver 
identificado problemas de adequação dos 
recursos, os Estados-Membros não podem 
aplicar mecanismos de capacidade. Os 
Estados-Membros não devem aplicar os 
mecanismos de capacidade em mercados 
com preços regulados ou limites de 
preços, que não tenham alcançado os seus 
objetivos em matéria de interligação ou 
em que os códigos de rede e as 
orientações não estejam plenamente 
implementadas e aplicadas.



AM\1133367PT.docx 185/197 PE609.625v01-00

PT

Or. en

Justificação

Não devem ser introduzidos mecanismos de capacidade em mercados que não tenham sido 
ainda plenamente abertos e em que há um défice de capacidade de interligação.

Alteração 1090
András Gyürk, György Hölvényi

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se a avaliação europeia da 
adequação dos recursos não tiver 
identificado problemas de adequação dos 
recursos, os Estados-Membros não podem 
aplicar mecanismos de capacidade.

5. Se um Estado-Membro pretender 
implementar um mecanismo de 
capacidade, deve demonstrar a sua 
coerência com a avaliação europeia da 
adequação dos recursos, nomeadamente 
no que diz respeito à fundamentação, ao 
âmbito, ao início e à conclusão, e à 
execução plurianual.

Or. en

Alteração 1091
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se a avaliação europeia da 
adequação dos recursos não tiver 
identificado problemas de adequação dos 
recursos, os Estados-Membros não podem 
aplicar mecanismos de capacidade.

5. Se a avaliação nacional da 
adequação dos recursos não tiver 
identificado problemas de adequação dos 
recursos, os Estados-Membros não podem 
aplicar mecanismos de capacidade.

Or. en

Alteração 1092
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu
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Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se a avaliação europeia da 
adequação dos recursos não tiver 
identificado problemas de adequação dos 
recursos, os Estados-Membros não podem
aplicar mecanismos de capacidade.

5. Se uma avaliação nacional da 
adequação dos recursos não tiver 
identificado problemas de adequação dos 
recursos, os Estados-Membros não podem 
aplicar mecanismos de capacidade.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão não tem em conta o princípio de subsidiariedade. Apesar de o 
acompanhamento e a avaliação da adequação dos recursos a nível europeu serem 
necessários e poderem revelar-se úteis, a avaliação europeia da adequação dos recursos 
deve apenas complementar e apoiar a avaliação nacional da adequação dos recursos.

Alteração 1093
Cristian-Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se a avaliação europeia da 
adequação dos recursos não tiver 
identificado problemas de adequação dos 
recursos, os Estados-Membros não podem 
aplicar mecanismos de capacidade.

5. Se uma avaliação nacional da 
adequação dos recursos não tiver 
identificado problemas de adequação dos 
recursos, os Estados-Membros não podem 
aplicar mecanismos de capacidade.

Or. en

Alteração 1094
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se a avaliação europeia da 5. Se uma avaliação nacional da 
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adequação dos recursos não tiver 
identificado problemas de adequação dos 
recursos, os Estados-Membros não podem 
aplicar mecanismos de capacidade.

adequação dos recursos não tiver 
identificado problemas de adequação dos 
recursos, os Estados-Membros não podem 
aplicar mecanismos de capacidade.

Or. en

Alteração 1095
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5
Regulamento (CE) n.º 714/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho

Texto da Comissão Alteração

5. Se a avaliação europeia da 
adequação dos recursos não tiver 
identificado problemas de adequação dos 
recursos, os Estados-Membros não podem 
aplicar mecanismos de capacidade.

5. Se a avaliação nacional da 
adequação dos recursos não tiver 
identificado problemas de adequação dos 
recursos, os Estados-Membros não podem 
aplicar mecanismos de capacidade.

Or. pl

Justificação

A avaliação nacional da adequação dos recursos deve ser o principal ponto de referência 
para a introdução de mecanismos de capacidade.

Alteração 1096
Lorenzo Fontana

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se a avaliação europeia da 
adequação dos recursos não tiver 
identificado problemas de adequação dos 
recursos, os Estados-Membros não podem 
aplicar mecanismos de capacidade.

5. Os Estados-Membros podem 
aplicar mecanismos de capacidade se 
estes estiverem em conformidade com as 
Orientações da Comissão Europeia 
relativas a auxílios estatais à proteção 
ambiental e à energia 2014-2020.

Or. en
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Alteração 1097
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se a avaliação europeia da 
adequação dos recursos não tiver 
identificado problemas de adequação dos 
recursos, os Estados-Membros não podem 
aplicar mecanismos de capacidade.

5. Os Estados-Membros devem ter 
em consideração o resultado da avaliação 
europeia da adequação dos recursos no 
processo decisório relativo à aplicação de
mecanismos de capacidade.

Or. en

Alteração 1098
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se a avaliação europeia da 
adequação dos recursos não tiver 
identificado problemas de adequação dos 
recursos, os Estados-Membros não podem 
aplicar mecanismos de capacidade.

5. Se um Estado-Membro pretender 
aplicar um mecanismo de capacidade, 
deve explicar a sua coerência com as 
avaliações da adequação dos recursos, em 
particular no que respeita à justificação.

Or. fr

Alteração 1099
Rolandas Paksas

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se a avaliação europeia da 
adequação dos recursos não tiver 
identificado problemas de adequação dos 
recursos, os Estados-Membros não podem 
aplicar mecanismos de capacidade.

5. Se uma avaliação nacional da 
adequação dos recursos não tiver 
identificado problemas de adequação dos 
recursos, os Estados-Membros não podem 
aplicar mecanismos de capacidade.
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Or. en

Alteração 1100
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Aquando da conceção do 
mecanismo de capacidade, os Estados-
Membros devem incluir uma cláusula de 
saída, enquanto disposição que permita a 
eliminação gradual eficiente de um 
mecanismo de capacidade no caso de a 
avaliação da adequação dos recursos 
demonstrar que o problema de adequação 
já não existe.

Or. en

Alteração 1101
Pilar del Castillo Vera, Francesc Gambús, Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os Estados-Membros podem 
aplicar um mecanismo de capacidade 
caso não tenha sido alcançado um nível 
suficiente de interligação e se tal se 
justificar com base nos resultados da 
avaliação nacional de adequação.

Or. en

Alteração 1102
Pavel Telička

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

5-A. Os mecanismos de capacidade 
devem ser concebidos de uma forma que 
permita a sua eliminação gradual assim 
que o problema de adequação deixe de 
existir. Para o efeito, os mecanismos de 
capacidade devem conter uma cláusula 
específica de saída.

Or. en

Alteração 1103
Luděk Niedermayer

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Se forem implementados, os 
mecanismos de capacidade devem ser bem 
concebidos: devem ser baseados no 
mercado, adotar uma abordagem 
tecnologicamente neutra e estar abertos a 
ativos existentes e novos e à participação 
transfronteiriça.

Or. en

Alteração 1104
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Na conceção dos mecanismos de 
capacidade, os Estados-Membros devem 
ter em conta o objetivo ambiental da 
eliminação gradual dos subsídios 
prejudiciais para o ambiente e para a 
economia.
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Or. en

Alteração 1105
Jaromír Kohlíček

Proposta de regulamento
Artigo 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 23.º-A

Aquando da conceção de mecanismos de 
capacidade, os Estados-Membros devem 
incluir uma cláusula de saída, enquanto 
disposição que permita a eliminação 
gradual eficiente de um mecanismo de 
capacidade no caso de a avaliação da 
adequação dos recursos demonstrar que o 
problema de adequação já não existe.

Or. en

Alteração 1106
Massimiliano Salini

Proposta de regulamento
Artigo 24

Texto da Comissão Alteração

Artigo 24.º Suprimido

Mecanismos existentes

Os Estados-Membros que apliquem 
mecanismos de capacidade no momento 
da [Serviço das Publicações: entrada em 
vigor do presente regulamento] devem 
adaptar os seus mecanismos para dar 
cumprimento ao disposto nos artigos 18.º, 
21.º e 23.º do presente regulamento.

Or. en
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Alteração 1107
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros que apliquem 
mecanismos de capacidade no momento da 
[Serviço das Publicações: entrada em vigor 
do presente regulamento] devem adaptar os 
seus mecanismos para dar cumprimento ao 
disposto nos artigos 18.º, 21.º e 23.º do 
presente regulamento.

Os Estados-Membros que apliquem 
mecanismos de capacidade no momento da 
[Serviço das Publicações: entrada em vigor 
do presente regulamento] devem adaptar os 
seus mecanismos para dar cumprimento ao 
disposto nos artigos 18.º, 18.º-A, 21.º e 23.º 
do presente regulamento. Sem prejuízo da 
aplicação imediata dos limites de emissões 
e dos requisitos de flexibilidade 
enunciados no artigo 23.º, no prazo de 
[dois anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento], os Estados-
Membros devem concluir a revisão dos
mecanismos de capacidade existentes, e 
dos compromissos contratuais ou 
administrativos conexos, e torná-los 
conformes às disposições do presente 
regulamento. Os Estados-Membros devem 
apresentar à Comissão um relatório 
pormenorizado dos resultados da revisão e 
das medidas tomadas.

Or. en

Justificação

A fim de criar condições equitativas de concorrência, os mecanismos do mercado de 
capacidade devem ser alinhados com as disposições gerais o mais cedo possível.

Alteração 1108
Pavel Telička

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros que apliquem 
mecanismos de capacidade no momento da 

Os Estados-Membros que apliquem 
mecanismos de capacidade no momento da 
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[Serviço das Publicações: entrada em vigor 
do presente regulamento] devem adaptar os 
seus mecanismos para dar cumprimento ao 
disposto nos artigos 18.º, 21.º e 23.º do 
presente regulamento.

[Serviço das Publicações: entrada em vigor 
do presente regulamento] devem adaptar os 
seus mecanismos para dar cumprimento ao 
disposto nos artigos 18.º, 21.º e 23.º do 
presente regulamento no prazo de [dois] 
anos após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

Deve ser estabelecido um prazo claro para a adaptação dos mecanismos de capacidade de 
forma a cumprirem as disposições da proposta de regulamento.

Alteração 1109
Jaromír Kohlíček

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros que apliquem 
mecanismos de capacidade no momento da 
[Serviço das Publicações: entrada em vigor 
do presente regulamento] devem adaptar os 
seus mecanismos para dar cumprimento ao 
disposto nos artigos 18.º, 21.º e 23.º do 
presente regulamento.

Os Estados-Membros que apliquem 
mecanismos de capacidade no momento da 
[Serviço das Publicações: entrada em vigor 
do presente regulamento] devem adaptar os 
seus mecanismos para dar cumprimento ao 
disposto nos artigos 18.º, 21.º e 23.º do 
presente regulamento no prazo de [dois] 
anos após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

Deve ser estabelecido um prazo claro para a adaptação dos mecanismos de capacidade de 
forma a cumprirem as disposições da proposta de regulamento.

Alteração 1110
Miroslav Poche

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros que apliquem 
mecanismos de capacidade no momento da 
[Serviço das Publicações: entrada em vigor 
do presente regulamento] devem adaptar os 
seus mecanismos para dar cumprimento ao 
disposto nos artigos 18.º, 21.º e 23.º do 
presente regulamento.

Os Estados-Membros que apliquem 
mecanismos de capacidade no momento da 
[Serviço das Publicações: entrada em vigor 
do presente regulamento] devem adaptar os 
seus mecanismos para dar cumprimento ao 
disposto nos artigos 18.º, 21.º e 23.º do 
presente regulamento no prazo de dois 
anos após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

Por razões de clareza legislativa, é necessário especificar o prazo em que os mecanismos 
devem passar a estar em conformidade com as regras propostas no regulamento.

Alteração 1111
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros que apliquem 
mecanismos de capacidade no momento da 
[Serviço das Publicações: entrada em vigor 
do presente regulamento] devem adaptar os 
seus mecanismos para dar cumprimento ao 
disposto nos artigos 18.º, 21.º e 23.º do 
presente regulamento.

Os Estados-Membros que apliquem 
mecanismos de capacidade no momento da 
[Serviço das Publicações: entrada em vigor 
do presente regulamento] devem adaptar os 
seus mecanismos para dar cumprimento ao 
disposto nos artigos 18.º, 21.º e 23.º do 
presente regulamento no prazo de dois 
anos após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 1112
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Proposta de regulamento
Artigo 24 – parágrafo 1
Regulamento (CE) n.º 714/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros que apliquem 
mecanismos de capacidade no momento da 
[Serviço das Publicações: entrada em vigor 
do presente regulamento] devem adaptar os 
seus mecanismos para dar cumprimento ao 
disposto nos artigos 18.º, 21.º e 23.º do 
presente regulamento.

Os Estados-Membros que apliquem 
mecanismos de capacidade no momento da 
[Serviço das Publicações: entrada em vigor 
do presente regulamento] devem adaptar os 
seus mecanismos para dar cumprimento ao 
disposto nos artigos 18.º, 21.º e 23.º do 
presente regulamento até 31 de dezembro 
de 2030.

Or. pl

Justificação

A alteração proposta visa respeitar o princípio da confiança legítima, que exigiria a 
introdução de um período de adaptação adequado que permita aos Estados-Membros 
adaptar os mecanismos de capacidade para dar cumprimento às exigências decorrentes do 
regulamento.

Alteração 1113
Cristian-Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros que apliquem 
mecanismos de capacidade no momento da 
[Serviço das Publicações: entrada em vigor 
do presente regulamento] devem adaptar os 
seus mecanismos para dar cumprimento ao 
disposto nos artigos 18.º, 21.º e 23.º do 
presente regulamento.

Os Estados-Membros que apliquem 
mecanismos de capacidade no momento da 
[Serviço das Publicações: entrada em vigor 
do presente regulamento] devem adaptar os 
seus mecanismos para dar cumprimento ao 
disposto nos artigos 18.º, 21.º e 23.º do 
presente regulamento até 31 de dezembro 
de 2030.

Or. en

Alteração 1114
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros que apliquem Os Estados-Membros que apliquem 
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mecanismos de capacidade no momento da 
[Serviço das Publicações: entrada em vigor 
do presente regulamento] devem adaptar os 
seus mecanismos para dar cumprimento ao 
disposto nos artigos 18.º, 21.º e 23.º do 
presente regulamento.

mecanismos de capacidade no momento da 
[Serviço das Publicações: entrada em vigor 
do presente regulamento] devem adaptar os 
seus mecanismos para dar cumprimento ao 
disposto nos artigos 18.º, 21.º e 23.º do 
presente regulamento até 31 de dezembro 
de 2030.

Or. en

Justificação

Deve ser estabelecido um período de transição razoável para os Estados-Membros que 
devem aplicar um mecanismo de capacidade na data da entrada em vigor do Regulamento da 
Eletricidade.

Alteração 1115
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Dan Nica, Edouard 
Martin

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros que apliquem 
mecanismos de capacidade no momento da 
[Serviço das Publicações: entrada em 
vigor do presente regulamento] devem 
adaptar os seus mecanismos para dar 
cumprimento ao disposto nos artigos 18.º, 
21.º e 23.º do presente regulamento.

Os Estados-Membros que apliquem 
mecanismos de capacidade devem adaptar 
os seus mecanismos para dar cumprimento 
ao disposto nos artigos 18.º, 21.º e 23.º do 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 1116
Esther de Lange, Seán Kelly, Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 24-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 24.º-A
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No prazo de 12 meses após a entrada em 
vigor do presente regulamento deve ser 
estabelecido um Conselho Consultivo 
para a Conceção do Mercado da 
Eletricidade. O Conselho Consultivo deve 
ser constituído por peritos de alto nível 
dos Estados-Membros da UE e um grupo 
de peritos pertinente e equilibrado do 
setor da energia, representando 
nomeadamente serviços públicos 
essenciais, investidores, fornecedores de 
tecnologia, operadores de redes, grupos de 
proteção ambiental, representantes dos 
consumidores e representantes das 
comunidades locais de energia.

O Conselho Consultivo põe à disposição 
da Comissão as suas competências e 
conhecimentos, e, desta forma, aconselha-
a e apoia-a na avaliação dos desafios 
relacionados com a atual conceção do 
mercado da energia e com a preparação 
das futuras iniciativas políticas neste 
domínio. Para tal, formula pareceres, 
recomendações e relatórios, sempre que 
oportuno.

No prazo de 24 meses após a constituição 
do Conselho Consultivo, a Comissão 
Europeia deve elaborar as conclusões que 
retirou dos debates através de uma 
comunicação que defina as prioridades 
estratégicas para um mercado europeu da 
eletricidade capaz de atrair os 
investimentos necessários para uma 
transição energética sustentável, segura e 
económica.

Or. en
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