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Alteração 311
Evžen Tošenovský

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
garantir que todos os clientes têm direito ao 
fornecimento de eletricidade por um 
comercializador, com o consentimento 
deste, independentemente do Estado-
Membro em que está registado, e desde 
que este cumpra as regras de comércio 
aplicáveis. Neste contexto, os Estados-
Membros devem tomar todas as medidas 
necessárias para garantir que os 
procedimentos administrativos não 
discriminam empresas comercializadoras já 
registadas noutro Estado-Membro.

1. Os Estados-Membros devem 
garantir que todos os clientes têm direito ao 
fornecimento de eletricidade por um 
comercializador, com o consentimento 
deste, independentemente do Estado-
Membro em que está registado, e desde 
que este cumpra as regras de comércio e de 
compensação aplicáveis. Neste contexto, 
os Estados-Membros devem tomar todas as 
medidas necessárias para garantir que os 
procedimentos administrativos não 
discriminam empresas comercializadoras já 
registadas noutro Estado-Membro.

Or. en

Alteração 312
Miroslav Poche, Pavel Poc

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
garantir que todos os clientes têm direito ao 
fornecimento de eletricidade por um 
comercializador, com o consentimento 
deste, independentemente do Estado-
Membro em que está registado, e desde 
que este cumpra as regras de comércio 
aplicáveis. Neste contexto, os Estados-
Membros devem tomar todas as medidas 
necessárias para garantir que os 
procedimentos administrativos não 
discriminam empresas comercializadoras já 

1. Os Estados-Membros devem 
garantir que todos os clientes têm direito ao 
fornecimento de eletricidade por um 
comercializador, com o consentimento 
deste, independentemente do Estado-
Membro em que está registado, e desde 
que este cumpra as regras de comércio e de 
compensação aplicáveis. Neste contexto, 
os Estados-Membros devem tomar todas as 
medidas necessárias para garantir que os 
procedimentos administrativos não 
discriminam empresas comercializadoras já 
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registadas noutro Estado-Membro. registadas noutro Estado-Membro.

Or. en

Justificação

A nova formulação sugere que os fornecedores não têm de ser responsáveis pela 
compensação no Estado-Membro em causa, o que vai contra o princípio da responsabilidade 
geral em matéria de compensação, conforme enunciado no artigo 4.º do Regulamento da 
Eletricidade reformulado. A formulação inicial deve ser mantida.

Alteração 313
Jaromír Kohlíček

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
garantir que todos os clientes têm direito ao 
fornecimento de eletricidade por um 
comercializador, com o consentimento 
deste, independentemente do Estado-
Membro em que está registado, e desde 
que este cumpra as regras de comércio 
aplicáveis. Neste contexto, os Estados-
Membros devem tomar todas as medidas 
necessárias para garantir que os 
procedimentos administrativos não 
discriminam empresas comercializadoras já 
registadas noutro Estado-Membro.

1. Os Estados-Membros devem 
garantir que todos os clientes têm direito ao 
fornecimento de eletricidade por um 
comercializador, com o consentimento 
deste, independentemente do Estado-
Membro em que está registado, e desde 
que este cumpra as regras de comércio e de 
compensação aplicáveis. Neste contexto, 
os Estados-Membros devem tomar todas as 
medidas necessárias para garantir que os 
procedimentos administrativos não 
discriminam empresas comercializadoras já 
registadas noutro Estado-Membro.

Or. en

Justificação

A nova formulação sugere que os fornecedores não têm de ser responsáveis pela 
compensação no Estado-Membro em causa, o que vai contra o princípio da responsabilidade 
geral em matéria de compensação, conforme enunciado no artigo 4.º do Regulamento da 
Eletricidade reformulado. A formulação inicial deve ser mantida.

Alteração 314
Paul Rübig
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Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo das regras da União 
em matéria de proteção dos consumidores, 
em especial da Diretiva 2011/83/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho50 e da 
Diretiva 93/13/CEE do Conselho51, os 
Estados-Membros devem garantir que os 
clientes:

2. Sem prejuízo das regras da União 
em matéria de proteção dos consumidores 
e proporcionalidade, em especial da 
Diretiva 2011/83/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho50 e da Diretiva 
93/13/CEE do Conselho51, os Estados-
Membros devem garantir que os clientes:

__________________ __________________

50 JO L 304 de 22.11.2011, p. 64-88. 50 JO L 304 de 22.11.2011, p. 64-88.

51 JO L 95 de 21.4.1993, p. 29-34. 51 JO L 95 de 21.4.1993, p. 29-34.

Or. en

Alteração 315
Miroslav Poche

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea a) – parágrafo 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– a identidade e o endereço do 
comercializador;

– a identidade e o endereço do 
fornecedor;

Or. en

Justificação

Os consumidores têm muitas vezes dificuldade em perceber todos os termos e condições 
relacionados com os seus contratos de energia.

Alteração 316
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea a) – parágrafo 1 – travessão 1
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Texto da Comissão Alteração

– a identidade e o endereço do 
comercializador;

– a identidade e o endereço do 
fornecedor;

Or. en

Justificação

A alteração é necessária por motivos imperiosos que dizem respeito à lógica interna do texto.

Alteração 317
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea a) – parágrafo 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– a identidade e o endereço do 
comercializador;

– a identidade e o endereço do 
fornecedor;

Or. en

Justificação

A alteração é necessária por motivos imperiosos que dizem respeito à lógica interna do texto.

Alteração 318
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea a) – parágrafo 1 – travessão 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– a contribuição de cada fonte de 
energia para o cabaz energético do 
comercializador (a nível nacional, ou seja, 
no Estado-Membro de celebração do 
contrato de fornecimento, bem como a 
nível da UE caso desenvolva atividade em 
vários Estados-Membros) ao longo do ano 
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precedente, de forma compreensível e 
claramente comparável;

Or. en

Justificação

A alteração pretende aumentar o nível de transparência no que diz respeito às fontes da 
energia fornecida. A informação e a sensibilização dos clientes são fundamentais para 
estimular o investimento nas fontes de energia ecológicas.

Alteração 319
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea a) – parágrafo 1 – travessão 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– a contribuição de cada fonte de 
energia para o cabaz energético do 
comercializador (a nível nacional, ou seja, 
no Estado-Membro de celebração do 
contrato de fornecimento, bem como a 
nível da UE caso desenvolva atividade em 
vários Estados-Membros) ao longo do ano 
precedente, de forma compreensível e 
claramente comparável;

Or. en

Alteração 320
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea a) – parágrafo 1 – travessão 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– o nome do produto, o preço e, se 
for caso disso, os descontos e a 
informação relativa ao período de 
vigência dos descontos;
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Or. en

Justificação

A alteração é necessária por motivos imperiosos que dizem respeito à lógica interna do texto.

Alteração 321
Miroslav Poche

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea a) – parágrafo 1 – travessão 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– o nome do produto, o preço e, se 
for caso disso, os descontos e a 
informação relativa ao período de 
vigência dos descontos;

Or. en

Justificação

Os consumidores têm muitas vezes dificuldade em perceber todos os termos e condições 
relacionados com os seus contratos de energia.

Alteração 322
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea a) – parágrafo 1 – travessão 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

– a contribuição de cada fonte de 
energia para a eletricidade adquirida pelo 
cliente, em conformidade com o contrato 
de fornecimento (divulgação a nível do 
produto);

Or. en
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Justificação

A alteração pretende aumentar o nível de transparência no que diz respeito às fontes da 
energia fornecida. A informação e a sensibilização dos clientes são fundamentais para 
estimular o investimento nas fontes de energia ecológicas.

Alteração 323
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea a) – parágrafo 1 – travessão 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

– o nome do produto, o preço e, se 
for caso disso, os descontos e a 
informação relativa ao período da 
aplicabilidade dos descontos;

Or. en

Justificação

A alteração é necessária por motivos imperiosos que dizem respeito à lógica interna do texto.

Alteração 324
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea a) – parágrafo 1 – travessão 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

– a contribuição de cada fonte de 
energia para a eletricidade adquirida pelo 
cliente final, em conformidade com o 
contrato de fornecimento (divulgação a 
nível do produto);

Or. en
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Justificação

A alteração é necessária por motivos imperiosos que dizem respeito à lógica interna do texto.

Alteração 325
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea a) – parágrafo 1 – travessão 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

– o nome do produto, o preço e, se 
for caso disso, os descontos e a 
informação relativa ao período de 
vigência dos descontos;

Or. en

Justificação

A alteração é necessária por motivos imperiosos que dizem respeito à lógica interna do texto.

Alteração 326
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea a) – parágrafo 1 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– os serviços fornecidos e os níveis 
de qualidade desses serviços, bem como o 
prazo para o estabelecimento da ligação;

– todos os serviços fornecidos 
(indicando, nomeadamente, se os serviços 
são prestados por um fornecedor diferente 
do prestador de serviços de eletricidade 
conforme estipulado no contrato) e os 
níveis de qualidade desses serviços, bem 
como o prazo para o estabelecimento da 
ligação;

Or. en
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Justificação

A alteração é necessária por motivos imperiosos que dizem respeito à lógica interna do texto.

Alteração 327
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea a) – parágrafo 1 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– os serviços fornecidos e os níveis 
de qualidade desses serviços, bem como o 
prazo para o estabelecimento da ligação;

– todos os serviços fornecidos 
(indicando, nomeadamente, se os serviços 
são prestados por um fornecedor diferente 
do prestador de serviços de eletricidade 
conforme estipulado no contrato) e os 
níveis de qualidade desses serviços, bem 
como o prazo para o estabelecimento da 
ligação;

Or. en

Justificação

A alteração é necessária por motivos imperiosos que dizem respeito à lógica interna do texto.

Alteração 328
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea a) – parágrafo 1 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– os serviços fornecidos e os níveis 
de qualidade desses serviços, bem como o 
prazo para o estabelecimento da ligação;

– todos os serviços fornecidos 
(indicando, nomeadamente, se os serviços 
são prestados por um fornecedor diferente 
do prestador de serviços de eletricidade 
conforme estipulado no contrato) e os 
níveis de qualidade desses serviços, bem 
como o prazo para o estabelecimento da 
ligação;

Or. en
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Justificação

A alteração é necessária por motivos imperiosos que dizem respeito à lógica interna do texto.

Alteração 329
Miroslav Poche

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea a) – parágrafo 1 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– os serviços fornecidos e os níveis 
de qualidade desses serviços, bem como o 
prazo para o estabelecimento da ligação;

– todos os serviços fornecidos 
(indicando, nomeadamente, se os serviços 
são prestados por um fornecedor diferente 
do prestador de serviços de eletricidade 
conforme estipulado no contrato) e os 
níveis de qualidade desses serviços, bem 
como o prazo para o estabelecimento da 
ligação;

Or. en

Justificação

Os consumidores têm muitas vezes dificuldade em perceber todos os termos e condições 
relacionados com os seus contratos de energia.

Alteração 330
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Dan Nica, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea a) – parágrafo 1 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– os serviços fornecidos e os níveis 
de qualidade desses serviços, bem como o 
prazo para o estabelecimento da ligação;

– todos os serviços fornecidos 
(indicando, nomeadamente, se os serviços 
são prestados por um fornecedor diferente 
do prestador de serviços de eletricidade) e 
os níveis de qualidade desses serviços, bem 
como o prazo para o estabelecimento da 
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ligação;

Or. en

Justificação

A alteração é necessária por motivos imperiosos que dizem respeito à lógica interna do texto.

Alteração 331
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Edouard Martin, Dan Nica, Soledad Cabezón 
Ruiz, José Blanco López

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea a) – parágrafo 1 – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

– os meios através dos quais podem 
ser obtidas informações atualizadas sobre 
as tarifas e as taxas de manutenção 
aplicáveis;

– os meios através dos quais podem 
ser obtidas informações atualizadas sobre 
as tarifas, as taxas de manutenção 
aplicáveis e produtos e/ou serviços 
adicionais (ofertas agregadas);

Or. en

Justificação

A alteração é necessária por motivos imperiosos que dizem respeito à lógica interna do texto.

Alteração 332
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea a) – parágrafo 1 – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

– os meios através dos quais podem 
ser obtidas informações atualizadas sobre 
as tarifas e as taxas de manutenção 
aplicáveis;

– os meios através dos quais podem 
ser obtidas informações atualizadas sobre 
as tarifas, as taxas de manutenção 
aplicáveis e produtos e/ou serviços 
adicionais (ofertas agregadas);
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Or. en

Justificação

A alteração é necessária por motivos imperiosos que dizem respeito à lógica interna do texto.

Alteração 333
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea a) – parágrafo 1 – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

– os meios através dos quais podem 
ser obtidas informações atualizadas sobre 
as tarifas e as taxas de manutenção 
aplicáveis;

– os meios através dos quais podem 
ser obtidas informações atualizadas sobre 
as tarifas, as taxas de manutenção 
aplicáveis e produtos e/ou serviços 
adicionais (ofertas agregadas);

Or. en

Justificação

A alteração é necessária por motivos imperiosos que dizem respeito à lógica interna do texto.

Alteração 334
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea a) – parágrafo 1 – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

– os meios através dos quais podem 
ser obtidas informações atualizadas sobre 
as tarifas e as taxas de manutenção 
aplicáveis;

– os meios através dos quais podem 
ser obtidas informações atualizadas sobre 
as tarifas, as taxas de manutenção 
aplicáveis e produtos e/ou serviços 
adicionais (ofertas agregadas);

Or. en
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Justificação

A alteração é necessária por motivos imperiosos que dizem respeito à lógica interna do texto.

Alteração 335
Miroslav Poche

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea a) – parágrafo 1 – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

– os meios através dos quais podem 
ser obtidas informações atualizadas sobre 
as tarifas e as taxas de manutenção 
aplicáveis;

– os meios através dos quais podem 
ser obtidas informações atualizadas sobre 
as tarifas, as taxas de manutenção
aplicáveis e produtos e/ou serviços 
adicionais (ofertas agregadas);

Or. en

Justificação

Os consumidores têm muitas vezes dificuldade em perceber todos os termos e condições 
relacionados com os seus contratos de energia.

Alteração 336
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Edouard Martin, Dan Nica, Soledad Cabezón 
Ruiz, José Blanco López

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea a) – parágrafo 1 – travessão 5

Texto da Comissão Alteração

– a duração do contrato e as 
condições de renovação e de cessação dos 
serviços e do contrato;

– a duração do contrato e as 
condições de renovação e de cessação dos 
serviços, nomeadamente produtos e/ou 
serviços adicionais (ofertas agregadas), e 
do contrato, indicando ainda se existe a 
possibilidade de resolução do contrato 
sem encargos;

Or. en
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Alteração 337
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea a) – parágrafo 1 – travessão 5

Texto da Comissão Alteração

– a duração do contrato e as 
condições de renovação e de cessação dos 
serviços e do contrato;

– a duração do contrato e as 
condições de renovação e de cessação dos 
serviços, nomeadamente produtos e/ou 
serviços adicionais (ofertas agregadas), e 
do contrato;

Or. en

Alteração 338
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea a) – parágrafo 1 – travessão 5

Texto da Comissão Alteração

– a duração do contrato e as 
condições de renovação e de cessação dos 
serviços e do contrato;

– a duração do contrato e as 
condições de renovação e de cessação dos 
serviços, nomeadamente produtos e/ou 
serviços adicionais (ofertas agregadas), e 
do contrato;

Or. en

Alteração 339
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea a) – parágrafo 1 – travessão 5

Texto da Comissão Alteração

– a duração do contrato e as 
condições de renovação e de cessação dos 

– a duração do contrato e as 
condições de renovação e de cessação dos 
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serviços e do contrato; serviços, nomeadamente produtos e/ou 
serviços adicionais (ofertas agregadas), e 
do contrato;

Or. en

Alteração 340
Miroslav Poche

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea a) – parágrafo 1 – travessão 5

Texto da Comissão Alteração

– a duração do contrato e as 
condições de renovação e de cessação dos 
serviços e do contrato;

– a duração do contrato e as 
condições de renovação e de cessação dos 
serviços, nomeadamente produtos e/ou 
serviços adicionais (ofertas agregadas), e 
do contrato;

Or. en

Justificação

Os consumidores têm muitas vezes dificuldade em perceber todos os termos e condições 
relacionados com os seus contratos de energia.

Alteração 341
Barbara Kappel

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea a) – parágrafo 1 – travessão 8

Texto da Comissão Alteração

– informações sobre os direitos dos 
consumidores, incluindo o tratamento de 
reclamações e todas as informações a que 
se refere a presente alínea, comunicadas de 
forma clara nas faturas ou nos sítios Web 
das empresas de eletricidade.

– informações sobre os direitos dos 
consumidores, incluindo o tratamento de 
reclamações e todas as informações a que 
se refere a presente alínea, comunicadas de 
forma clara nas informações relativas à 
faturação ou nos sítios Web das empresas 
de eletricidade.

Or. en
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Justificação

É fundamental distinguir mais claramente «faturação» e «informações relativas à faturação» 
para simplificar o quadro regulamentar atual e aumentar a satisfação dos consumidores no 
que diz respeito à faturação. A faturação deveria conter apenas informações essenciais 
(como, por exemplo, o consumo, o preço a pagar, etc.), conforme definido no anexo II. As 
informações relativas à faturação devem ser distintas da faturação. Devem conter 
informações adicionais em separado sobre o consumo e os direitos dos consumidores, 
conforme definido no anexo II, pontos 2 e 5, e podem ser adaptadas de acordo com as 
preferências do consumidor.

Alteração 342
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea a) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As condições devem ser equitativas e 
previamente conhecidas. Essas 
informações devem, em qualquer caso, ser 
prestadas antes da celebração ou 
confirmação do contrato. Caso os contratos 
sejam celebrados através de intermediários, 
as informações relativas aos tópicos 
mencionados na presente alínea devem ser 
igualmente prestadas antes da celebração 
do contrato;

As condições devem ser equitativas e 
previamente conhecidas. As cláusulas 
importantes, tais como as relativas ao 
produto, aos descontos e a fatores sem 
relação com o fornecimento de 
eletricidade, devem estar a negrito ou 
destacadas num tipo maior. Essas 
informações devem, em qualquer caso, ser 
prestadas antes da celebração ou 
confirmação do contrato. Caso os contratos 
sejam celebrados através de intermediários, 
as informações relativas aos tópicos 
mencionados na presente alínea devem ser 
igualmente prestadas antes da celebração 
do contrato;

Or. en

Alteração 343
Miroslav Poche

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea a) – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

As condições devem ser equitativas e 
previamente conhecidas. Essas 
informações devem, em qualquer caso, ser 
prestadas antes da celebração ou 
confirmação do contrato. Caso os contratos 
sejam celebrados através de intermediários, 
as informações relativas aos tópicos 
mencionados na presente alínea devem ser 
igualmente prestadas antes da celebração 
do contrato;

As condições devem ser equitativas e 
previamente conhecidas. As cláusulas 
importantes, tais como as relativas ao 
produto, aos descontos e a fatores sem 
relação com o fornecimento de 
eletricidade, devem estar a negrito ou 
destacadas num tipo maior. Essas 
informações devem, em qualquer caso, ser 
prestadas antes da celebração ou 
confirmação do contrato. Caso os contratos 
sejam celebrados através de intermediários, 
as informações relativas aos tópicos 
mencionados na presente alínea devem ser 
igualmente prestadas antes da celebração 
do contrato;

Or. en

Justificação

Os consumidores têm muitas vezes dificuldade em perceber todos os termos e condições 
relacionados com os seus contratos de energia.

Alteração 344
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) São notificados de modo adequado 
de qualquer intenção de alterar as 
condições contratuais e informados do seu 
direito a resolver o contrato ao serem 
notificados. Os comercializadores devem 
notificar diretamente os seus clientes de 
qualquer ajustamento dos preços de 
comercialização e das razões e condições 
prévias do ajustamento e respetivo âmbito, 
em momento oportuno antes do termo do 
período normal de faturação previamente 
ao ajustamento, de uma forma transparente 

(b) São notificados de modo adequado 
de qualquer intenção de alterar as 
condições contratuais e informados do seu 
direito a resolver o contrato ao serem 
notificados. Os comercializadores devem 
notificar diretamente os seus clientes de 
qualquer ajustamento dos preços de 
comercialização e das razões e condições 
prévias do ajustamento e respetivo âmbito, 
em momento oportuno antes do termo do 
período normal de faturação previamente 
ao ajustamento, de uma forma transparente 
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e compreensível. Os Estados-Membros 
devem garantir que os clientes são livres de 
rescindir os contratos se não aceitarem as 
novas condições contratuais ou os 
ajustamentos de preços de comercialização 
que lhes são notificados pelos respetivos 
comercializadores de eletricidade;

e compreensível. Os Estados-Membros 
devem garantir que os clientes são livres de 
rescindir os contratos se não aceitarem as 
novas condições contratuais ou os 
ajustamentos de preços de comercialização 
que lhes são notificados pelos respetivos 
comercializadores de eletricidade. As 
entidades reguladoras nacionais devem 
controlar as alterações dos termos e 
condições do contrato efetuadas pelo 
comercializador e devem analisar os 
meios através dos quais se informa o 
cliente final sobre um aumento do preço 
e, se for caso disso, melhorar a 
comunicação através de formulários 
normalizados e outras condições ;

Or. en

Alteração 345
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) São notificados de modo adequado 
de qualquer intenção de alterar as 
condições contratuais e informados do seu 
direito a resolver o contrato ao serem 
notificados. Os comercializadores devem 
notificar diretamente os seus clientes de 
qualquer ajustamento dos preços de 
comercialização e das razões e condições 
prévias do ajustamento e respetivo âmbito, 
em momento oportuno antes do termo do 
período normal de faturação previamente 
ao ajustamento, de uma forma transparente 
e compreensível. Os Estados-Membros 
devem garantir que os clientes são livres de 
rescindir os contratos se não aceitarem as 
novas condições contratuais ou os 
ajustamentos de preços de comercialização 
que lhes são notificados pelos respetivos 
comercializadores de eletricidade;

(b) São notificados de modo adequado 
de qualquer intenção de alterar as 
condições contratuais e informados do seu 
direito a resolver o contrato ao serem 
notificados. Os comercializadores devem 
notificar diretamente os seus clientes de 
qualquer ajustamento dos preços de 
comercialização e das razões e condições 
prévias do ajustamento e respetivo âmbito, 
em momento oportuno antes do termo do 
período normal de faturação previamente 
ao ajustamento, de uma forma transparente 
e compreensível. Os Estados-Membros 
devem garantir que os clientes são livres de 
rescindir os contratos se não aceitarem as 
novas condições contratuais ou os 
ajustamentos de preços de comercialização 
que lhes são notificados pelos respetivos 
comercializadores de eletricidade. As 
entidades reguladoras nacionais devem 



AM\1135603PT.docx 21/186 PE609.627v02-00

PT

controlar as alterações dos termos e 
condições do contrato efetuadas pelo 
comercializador e devem analisar os 
meios através dos quais se informa o 
cliente final sobre um aumento do preço 
e, se for caso disso, melhorar a 
comunicação através de formulários 
normalizados e outras condições;

Or. en

Alteração 346
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) São notificados de modo adequado 
de qualquer intenção de alterar as 
condições contratuais e informados do seu 
direito a resolver o contrato ao serem 
notificados. Os comercializadores devem 
notificar diretamente os seus clientes de 
qualquer ajustamento dos preços de 
comercialização e das razões e condições 
prévias do ajustamento e respetivo âmbito, 
em momento oportuno antes do termo do 
período normal de faturação previamente 
ao ajustamento, de uma forma transparente 
e compreensível. Os Estados-Membros 
devem garantir que os clientes são livres de 
rescindir os contratos se não aceitarem as 
novas condições contratuais ou os 
ajustamentos de preços de comercialização 
que lhes são notificados pelos respetivos 
comercializadores de eletricidade;

(b) São notificados de modo adequado 
de qualquer intenção de alterar as 
condições contratuais e informados do seu 
direito a resolver o contrato ao serem 
notificados. Os comercializadores devem 
notificar diretamente os seus clientes com 
bastante antecedência de qualquer 
ajustamento dos preços de comercialização 
e das razões e condições prévias do 
ajustamento e respetivo âmbito, em 
momento oportuno e o mais tardar 30 dias
antes de o ajustamento entrar em vigor, de 
uma forma transparente e compreensível.
Os Estados-Membros devem garantir que 
os clientes são livres de rescindir os 
contratos se não aceitarem as novas 
condições contratuais ou os ajustamentos 
de preços de comercialização que lhes são 
notificados pelos respetivos 
comercializadores de eletricidade. As 
entidades reguladoras nacionais devem 
controlar as alterações dos termos e 
condições do contrato efetuadas pelo 
comercializador e devem analisar os 
meios através dos quais se informa o 
cliente final sobre um aumento do preço 
e, se for caso disso, melhorar a 
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comunicação através de formulários 
normalizados e outras condições;

Or. en

Alteração 347
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) São notificados de modo adequado 
de qualquer intenção de alterar as 
condições contratuais e informados do seu 
direito a resolver o contrato ao serem 
notificados. Os comercializadores devem 
notificar diretamente os seus clientes de 
qualquer ajustamento dos preços de 
comercialização e das razões e condições 
prévias do ajustamento e respetivo âmbito, 
em momento oportuno antes do termo do 
período normal de faturação previamente 
ao ajustamento, de uma forma transparente 
e compreensível. Os Estados-Membros 
devem garantir que os clientes são livres de 
rescindir os contratos se não aceitarem as 
novas condições contratuais ou os 
ajustamentos de preços de comercialização 
que lhes são notificados pelos respetivos 
comercializadores de eletricidade;

(b) São notificados de modo adequado 
de qualquer intenção de alterar as 
condições contratuais e informados do seu 
direito a resolver o contrato sem custos ao 
serem notificados. Os comercializadores 
devem notificar diretamente os seus 
clientes de qualquer ajustamento dos 
preços de comercialização e das razões e 
condições prévias do ajustamento e 
respetivo âmbito, em momento oportuno 
antes do termo do período normal de 
faturação previamente ao ajustamento, de 
uma forma transparente e compreensível. 
Os Estados-Membros devem garantir que 
os clientes são livres de rescindir os 
contratos se não aceitarem as novas 
condições contratuais ou os ajustamentos 
de preços de comercialização que lhes são 
notificados pelos respetivos 
comercializadores de eletricidade;

Or. en

Alteração 348
Evžen Tošenovský

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) São notificados de modo adequado (b) São notificados de modo adequado 
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de qualquer intenção de alterar as 
condições contratuais e informados do seu 
direito a resolver o contrato ao serem 
notificados. Os comercializadores devem 
notificar diretamente os seus clientes de 
qualquer ajustamento dos preços de 
comercialização e das razões e condições 
prévias do ajustamento e respetivo âmbito, 
em momento oportuno antes do termo do 
período normal de faturação previamente 
ao ajustamento, de uma forma transparente 
e compreensível. Os Estados-Membros 
devem garantir que os clientes são livres de 
rescindir os contratos se não aceitarem as 
novas condições contratuais ou os 
ajustamentos de preços de comercialização 
que lhes são notificados pelos respetivos 
comercializadores de eletricidade;

de qualquer intenção de alterar as 
condições contratuais e informados do seu 
direito a resolver o contrato ao serem 
notificados. Os comercializadores devem 
notificar diretamente os seus clientes de 
qualquer ajustamento dos preços de 
comercialização e das razões e condições 
prévias do ajustamento e respetivo âmbito, 
em momento oportuno, o mais 
rapidamente possível e o mais tardar seis 
semanas antes de o ajustamento entrar em 
vigor, de uma forma transparente e 
compreensível. Os Estados-Membros
devem garantir que os clientes são livres de 
rescindir os contratos se não aceitarem as 
novas condições contratuais ou os 
ajustamentos de preços de comercialização 
que lhes são notificados pelos respetivos 
comercializadores de eletricidade;

Or. en

Alteração 349
Paul Rübig

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) São notificados de modo adequado 
de qualquer intenção de alterar as 
condições contratuais e informados do seu 
direito a resolver o contrato ao serem 
notificados. Os comercializadores devem 
notificar diretamente os seus clientes de 
qualquer ajustamento dos preços de 
comercialização e das razões e condições 
prévias do ajustamento e respetivo âmbito, 
em momento oportuno antes do termo do 
período normal de faturação previamente 
ao ajustamento, de uma forma transparente 
e compreensível. Os Estados-Membros 
devem garantir que os clientes são livres de 
rescindir os contratos se não aceitarem as 
novas condições contratuais ou os 
ajustamentos de preços de comercialização 

(b) São notificados de modo adequado 
de qualquer intenção de alterar as 
condições contratuais e informados do seu 
direito a resolver o contrato ao serem 
notificados. Os comercializadores devem 
notificar diretamente os seus clientes de 
qualquer ajustamento dos preços de 
comercialização e das razões e condições 
prévias do ajustamento e respetivo âmbito, 
em momento oportuno antes do termo do 
período normal de faturação previamente 
ao ajustamento, de uma forma transparente 
e compreensível. Os Estados-Membros 
devem garantir que os clientes são livres de 
rescindir os contratos se não aceitarem as 
novas condições contratuais ou os 
ajustamentos de preços de comercialização 
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que lhes são notificados pelos respetivos 
comercializadores de eletricidade;

da energia que lhes são notificados pelos 
respetivos comercializadores de 
eletricidade;

Or. en

Justificação

Ainda que os consumidores sejam livres de resolver os contratos se não aceitarem as novas 
condições contratuais, é importante que uma condição essencial para a rescisão seja um 
ajustamento do próprio preço de comercialização da energia.

Alteração 350
Miroslav Poche, Pavel Poc

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) São notificados de modo adequado 
de qualquer intenção de alterar as 
condições contratuais e informados do seu 
direito a resolver o contrato ao serem 
notificados. Os comercializadores devem 
notificar diretamente os seus clientes de 
qualquer ajustamento dos preços de 
comercialização e das razões e condições 
prévias do ajustamento e respetivo âmbito, 
em momento oportuno antes do termo do 
período normal de faturação previamente 
ao ajustamento, de uma forma transparente 
e compreensível. Os Estados-Membros 
devem garantir que os clientes são livres de 
rescindir os contratos se não aceitarem as 
novas condições contratuais ou os 
ajustamentos de preços de comercialização 
que lhes são notificados pelos respetivos 
comercializadores de eletricidade;

(b) São notificados de modo adequado 
de qualquer intenção de alterar as 
condições contratuais e informados do seu 
direito a resolver o contrato ao serem 
notificados. Os prestadores de serviços de 
eletricidade devem notificar diretamente os 
seus clientes de qualquer ajustamento dos 
preços de comercialização e das razões e 
condições prévias do ajustamento e 
respetivo âmbito, assim que tiverem 
conhecimento do aumento e o mais tardar 
seis semanas antes de o ajustamento entrar 
em vigor, de uma forma transparente e 
compreensível. Os Estados-Membros 
devem garantir que os clientes são livres de 
rescindir os contratos se não aceitarem as 
novas condições contratuais ou os 
ajustamentos de preços de comercialização 
que lhes são notificados pelos respetivos 
prestadores de serviços de eletricidade;

Or. en
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Justificação

O artigo 10.º deve fazer menção aos «prestadores de serviços» (a exemplo da Diretiva 
2009/72/CE) e não aos «comercializadores». Desta forma, assegura-se a coerência em toda a 
diretiva. O cliente deverá sempre receber atempadamente as informações relativas a 
quaisquer alterações dos preços. A frequência das notificações não deve estar ligada à 
frequência da faturação. Por exemplo, alguns clientes têm um período de faturação anual, 
pelo que não seria possível informá-los com um ano de antecedência se as condições do 
mercado se alterassem subitamente.

Alteração 351
Jaromír Kohlíček

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) São notificados de modo adequado 
de qualquer intenção de alterar as 
condições contratuais e informados do seu 
direito a resolver o contrato ao serem 
notificados. Os comercializadores devem 
notificar diretamente os seus clientes de 
qualquer ajustamento dos preços de 
comercialização e das razões e condições 
prévias do ajustamento e respetivo âmbito, 
em momento oportuno antes do termo do 
período normal de faturação previamente 
ao ajustamento, de uma forma transparente 
e compreensível. Os Estados-Membros 
devem garantir que os clientes são livres de 
rescindir os contratos se não aceitarem as 
novas condições contratuais ou os 
ajustamentos de preços de comercialização 
que lhes são notificados pelos respetivos 
comercializadores de eletricidade;

(b) São notificados de modo adequado 
de qualquer intenção de alterar as 
condições contratuais e informados do seu 
direito a resolver o contrato ao serem 
notificados. Os prestadores de serviços de 
eletricidade devem notificar diretamente os 
seus clientes de qualquer ajustamento dos 
preços de comercialização e das razões e 
condições prévias do ajustamento e 
respetivo âmbito, em momento oportuno e, 
se possível, o mais tardar seis/xxx 
semanas antes de o ajustamento entrar em 
vigor, de uma forma transparente e 
compreensível. Os Estados-Membros 
devem garantir que os clientes são livres de 
rescindir os contratos se não aceitarem as 
novas condições contratuais ou os 
ajustamentos de preços de comercialização 
que lhes são notificados pelos respetivos 
prestadores de serviços de eletricidade;

Or. en

Justificação

Propomos a substituição de «comercializadores» por «prestadores de serviços de 
eletricidade» a fim de assegurar os mesmos direitos a todos os clientes independentemente 
dos serviços que utilizam (serviços prestados por comercializadores, agregadores ou 
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comunidades locais de energia). Notificação dos clientes em caso de ajustamento do preço de 
comercialização: se o período de faturação for, por exemplo, de um ano, não é realista 
informar o consumidor do ajustamento do preço um ano antes. A nossa proposta: o prestador 
de serviços informa, se possível, o mais tardar seis semanas (um período de três semanas 
para mudar de comercializador e de mais três semanas para tomar a decisão) antes de o 
ajustamento entrar em vigor.

Alteração 352
Miapetra Kumpula-Natri

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) São notificados de modo adequado 
de qualquer intenção de alterar as 
condições contratuais e informados do seu 
direito a resolver o contrato ao serem 
notificados. Os comercializadores devem 
notificar diretamente os seus clientes de 
qualquer ajustamento dos preços de 
comercialização e das razões e condições 
prévias do ajustamento e respetivo âmbito, 
em momento oportuno antes do termo do 
período normal de faturação previamente 
ao ajustamento, de uma forma transparente 
e compreensível. Os Estados-Membros 
devem garantir que os clientes são livres de 
rescindir os contratos se não aceitarem as 
novas condições contratuais ou os 
ajustamentos de preços de comercialização 
que lhes são notificados pelos respetivos 
comercializadores de eletricidade;

(b) São notificados de modo adequado 
de qualquer intenção de alterar as 
condições contratuais e informados do seu 
direito a resolver o contrato ao serem 
notificados. Os comercializadores devem 
notificar diretamente os seus clientes de 
qualquer ajustamento dos preços de 
comercialização e das razões e condições 
prévias do ajustamento e respetivo âmbito, 
em momento oportuno e o mais tardar 
duas semanas ou, no que diz respeito aos 
consumidores domésticos, um mês antes 
de o ajustamento entrar em vigor, de uma
forma transparente e compreensível. Os 
Estados-Membros devem garantir que os 
clientes são livres de rescindir os contratos 
se não aceitarem as novas condições 
contratuais ou os ajustamentos de preços 
de comercialização que lhes são 
notificados pelos respetivos 
comercializadores de eletricidade;

Or. en

Justificação

O período de faturação pode variar consideravelmente e, por exemplo, uma notificação com 
antecedência de três meses é demasiado prematura, tanto para o cliente como para o 
prestador de serviços.
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Alteração 353
Françoise Grossetête

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) São notificados de modo adequado 
de qualquer intenção de alterar as 
condições contratuais e informados do seu 
direito a resolver o contrato ao serem 
notificados. Os comercializadores devem 
notificar diretamente os seus clientes de 
qualquer ajustamento dos preços de 
comercialização e das razões e condições 
prévias do ajustamento e respetivo âmbito, 
em momento oportuno antes do termo do 
período normal de faturação previamente 
ao ajustamento, de uma forma transparente 
e compreensível. Os Estados-Membros 
devem garantir que os clientes são livres de 
rescindir os contratos se não aceitarem as 
novas condições contratuais ou os 
ajustamentos de preços de comercialização 
que lhes são notificados pelos respetivos 
comercializadores de eletricidade;

(b) São notificados de modo adequado 
de qualquer intenção de alterar as 
condições contratuais e informados do seu 
direito a resolver o contrato ao serem 
notificados. Os prestadores de serviços
devem notificar diretamente os seus 
clientes de qualquer ajustamento dos 
preços de comercialização e das razões e 
condições prévias do ajustamento e 
respetivo âmbito, exceto se esse 
ajustamento resultar de uma fórmula 
acordada com o cliente aquando da 
celebração do contrato, em momento 
oportuno antes de o ajustamento entrar em 
vigor, de uma forma transparente e 
compreensível. Os Estados-Membros 
devem garantir que os clientes são livres de 
rescindir os contratos se não aceitarem as 
novas condições contratuais ou os 
ajustamentos de preços de comercialização 
que lhes são notificados pelos respetivos 
comercializadores de eletricidade;

Or. en

Alteração 354
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) São notificados de modo adequado 
de qualquer intenção de alterar as 
condições contratuais e informados do seu 
direito a resolver o contrato ao serem 
notificados. Os comercializadores devem 
notificar diretamente os seus clientes de 

(b) São notificados de modo adequado 
de qualquer intenção de alterar as 
condições contratuais e informados do seu 
direito a resolver o contrato ao serem 
notificados. Os comercializadores ou 
agregadores devem notificar diretamente 
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qualquer ajustamento dos preços de 
comercialização e das razões e condições 
prévias do ajustamento e respetivo âmbito, 
em momento oportuno antes do termo do 
período normal de faturação previamente 
ao ajustamento, de uma forma transparente 
e compreensível. Os Estados-Membros 
devem garantir que os clientes são livres de 
rescindir os contratos se não aceitarem as 
novas condições contratuais ou os 
ajustamentos de preços de comercialização 
que lhes são notificados pelos respetivos 
comercializadores de eletricidade;

os seus clientes de qualquer ajustamento 
dos preços de comercialização ou do 
serviço e das razões e condições prévias do 
ajustamento e respetivo âmbito, assim que 
tomarem conhecimento desse ajustamento 
e antes do termo do período normal de 
faturação previamente ao ajustamento, de 
uma forma transparente e compreensível. 
Os Estados-Membros devem garantir que 
os clientes são livres de rescindir os 
contratos se não aceitarem as novas 
condições contratuais ou os ajustamentos 
de preços de comercialização que lhes são 
notificados pelos respetivos 
comercializadores ou agregadores de 
eletricidade;

Or. en

Alteração 355
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Dispõem de uma ampla escolha 
quanto aos métodos de pagamento, que não 
deverão promover uma discriminação entre 
os clientes. Qualquer diferença nas taxas 
relacionadas com métodos de pagamento 
deve refletir os custos correspondentes 
suportados pelo comercializador;

(d) Dispõem de uma ampla escolha 
quanto aos métodos de pagamento, que não 
deverão promover uma discriminação entre 
os clientes. Qualquer diferença nas taxas 
relacionadas com métodos de pagamento 
deve refletir os custos correspondentes 
suportados pelo comercializador, em 
consonância com o artigo 62.º da Diretiva 
(UE) 2015/2366 (Diretiva Serviços de 
Pagamento 2), que proíbe a faturação de 
encargos suplementares por utilização de 
qualquer instrumento de pagamento;

Or. en

Alteração 356
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Dispõem de uma ampla escolha 
quanto aos métodos de pagamento, que não 
deverão promover uma discriminação entre 
os clientes. Qualquer diferença nas taxas 
relacionadas com métodos de pagamento 
deve refletir os custos correspondentes 
suportados pelo comercializador;

(d) Dispõem de uma ampla escolha 
quanto aos métodos de pagamento, que não 
deverão promover uma discriminação entre 
os clientes. Qualquer diferença nas taxas 
relacionadas com métodos de pagamento 
deve refletir os custos correspondentes 
suportados pelo comercializador, em 
consonância com o artigo 62.º da Diretiva 
(UE) 2015/2366 (Diretiva Serviços de 
Pagamento 2), que proíbe a faturação de 
encargos suplementares por utilização de 
qualquer instrumento de pagamento;

Or. en

Alteração 357
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Edouard Martin, Dan Nica, Soledad Cabezón 
Ruiz, José Blanco López

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Dispõem de uma ampla escolha 
quanto aos métodos de pagamento, que não 
deverão promover uma discriminação entre 
os clientes. Qualquer diferença nas taxas 
relacionadas com métodos de pagamento 
deve refletir os custos correspondentes 
suportados pelo comercializador;

(d) Dispõem de uma ampla escolha 
quanto aos métodos de pagamento, que não 
deverão promover uma discriminação entre 
os clientes. Qualquer diferença nas taxas 
relacionadas com métodos de pagamento 
deve refletir os custos correspondentes 
suportados pelo comercializador, em 
consonância com o artigo 62.º da Diretiva 
(UE) 2015/2366, que proíbe a faturação 
de encargos suplementares por utilização 
de qualquer instrumento de pagamento;

Or. en
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Alteração 358
Jaromír Kohlíček

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Dispõem de uma ampla escolha 
quanto aos métodos de pagamento, que não 
deverão promover uma discriminação entre 
os clientes. Qualquer diferença nas taxas 
relacionadas com métodos de pagamento 
deve refletir os custos correspondentes 
suportados pelo comercializador;

(d) Dispõem de uma ampla escolha 
quanto aos métodos de pagamento, que não 
deverão promover uma discriminação entre 
os clientes. Qualquer diferença nas taxas 
relacionadas com métodos de pagamento 
deve refletir os custos correspondentes 
suportados pelo prestador de serviços de 
eletricidade;

Or. en

Justificação

Propomos a substituição de «comercializadores» por «prestadores de serviços de 
eletricidade» a fim de assegurar os mesmos direitos a todos os clientes independentemente 
dos serviços que utilizam (serviços prestados por comercializadores, agregadores ou 
comunidades locais de energia).

Alteração 359
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Dispõem de uma ampla escolha 
quanto aos métodos de pagamento, que não 
deverão promover uma discriminação entre 
os clientes. Qualquer diferença nas taxas 
relacionadas com métodos de pagamento 
deve refletir os custos correspondentes 
suportados pelo comercializador;

(d) Dispõem de uma ampla escolha
quanto aos métodos de pagamento, que não 
deverão promover uma discriminação entre 
os clientes. Qualquer diferença nas taxas 
relacionadas com métodos de pagamento 
deve refletir os custos correspondentes 
suportados pelo comercializador ou 
agregador;

Or. en
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Alteração 360
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Dan Nica, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Não são prejudicados de forma 
excessiva relativamente ao preço médio de 
mercado aplicado no âmbito dos sistemas 
de pré-pagamento;

(e) Não são prejudicados relativamente 
ao preço médio de mercado aplicado no 
âmbito dos sistemas de pré-pagamento;

Or. en

Alteração 361
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Não são prejudicados de forma 
excessiva relativamente ao preço médio de 
mercado aplicado no âmbito dos sistemas 
de pré-pagamento;

(e) Não são prejudicados relativamente 
ao preço médio de mercado aplicado no 
âmbito dos sistemas de pré-pagamento;

Or. en

Alteração 362
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Beneficiam de termos e condições 
gerais equitativos e transparentes. Os 
termos e condições gerais devem ser 
equitativos e transparentes e ser redigidos 
em linguagem clara e compreensível e não 
deverão incluir quaisquer entraves 

(f) Beneficiam de termos e condições 
gerais equitativos e transparentes. Os 
termos e condições gerais devem ser 
equitativos e transparentes e ser redigidos 
em linguagem clara e compreensível e não 
deverão incluir quaisquer entraves 
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extracontratuais ao exercício dos direitos 
dos clientes, por exemplo documentação 
excessiva. Os clientes devem ser 
protegidos contra métodos de venda 
abusivos ou enganadores;

extracontratuais ao exercício dos direitos 
dos clientes, por exemplo documentação 
excessiva. Os clientes devem ser 
protegidos contra métodos de venda 
abusivos ou enganadores e as vendas porta 
a porta devem ser proibidas;

Or. en

Alteração 363
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 10 – parágrafo 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Têm direito a um bom nível de 
serviço e de tratamento das reclamações 
por parte do seu fornecedor de serviços de 
eletricidade. Os fornecedores de serviços 
de eletricidade devem tratar as reclamações 
de forma simples, justa e rápida;

(g) Têm direito a um bom nível de 
serviço e de tratamento das reclamações 
por parte do seu fornecedor de serviços de 
eletricidade. Os fornecedores de serviços 
de eletricidade devem tratar as reclamações 
de forma simples, justa, rápida e 
transparente; se o serviço prestado estiver 
associado ou agregado a software, 
equipamento informático ou tecnologias 
da comunicação, as reclamações dos 
clientes finais devem ser tratadas através 
de um balcão único;

Or. en

Alteração 364
Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Clare 
Moody, Jude Kirton-Darling, Flavio Zanonato, Zigmantas Balčytis

Proposta de diretiva
Artigo 10 – parágrafo 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Têm direito a um bom nível de 
serviço e de tratamento das reclamações 
por parte do seu fornecedor de serviços de 

(g) Têm direito a um bom nível de 
serviço e de tratamento das reclamações 
por parte do seu fornecedor de serviços de 
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eletricidade. Os fornecedores de serviços 
de eletricidade devem tratar as reclamações 
de forma simples, justa e rápida;

eletricidade. Os fornecedores de serviços 
de eletricidade devem tratar as reclamações 
de forma simples, justa e rápida. Se o 
serviço prestado estiver agregado ou se 
basear em software, equipamento 
informático ou tecnologias da 
comunicação, os clientes finais devem 
dispor de um balcão único através do qual 
possam apresentar as suas reclamações;

Or. en

Alteração 365
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta de diretiva
Artigo 10 – parágrafo 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Têm direito a um bom nível de 
serviço e de tratamento das reclamações 
por parte do seu fornecedor de serviços de 
eletricidade. Os fornecedores de serviços 
de eletricidade devem tratar as reclamações 
de forma simples, justa e rápida;

(g) Têm direito a um bom nível de 
serviço e de tratamento das reclamações 
por parte do seu fornecedor de serviços de 
eletricidade. Os fornecedores de serviços 
de eletricidade devem tratar as reclamações 
de forma simples, justa e rápida. Se o 
serviço prestado se basear ou estiver 
agregado a software, equipamento 
informático ou tecnologias da 
comunicação, as reclamações dos clientes 
finais devem ser tratadas através de um 
balcão único ;

Or. en

Alteração 366
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 10 – parágrafo 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Têm direito a um bom nível de 
serviço e de tratamento das reclamações 

(g) Têm direito a um bom nível de 
serviço e de tratamento das reclamações 
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por parte do seu fornecedor de serviços de 
eletricidade. Os fornecedores de serviços 
de eletricidade devem tratar as reclamações 
de forma simples, justa e rápida;

por parte do seu fornecedor de serviços de 
eletricidade. Os fornecedores de serviços 
de eletricidade devem tratar as reclamações 
de forma simples, justa e rápida. Se o 
serviço prestado se basear ou estiver 
agregado a software, equipamento 
informático ou tecnologias da 
comunicação, as reclamações dos clientes 
finais devem ser tratadas através de um 
balcão único.

Or. en

Alteração 367
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) Recebem informações adequadas 
sobre as alternativas ao corte da ligação 
com antecedência suficiente, antes da data 
prevista para o efeito. Essas alternativas 
podem remeter para fontes de apoio para 
evitar o corte da ligação, planos de 
pagamento alternativos, aconselhamento 
sobre gestão da dívida ou moratória para o 
corte da ligação e não deverão criar custos 
suplementares para os clientes;

(i) Recebem informações adequadas 
sobre as alternativas ao corte da ligação 
com antecedência suficiente, antes da data 
prevista para o efeito. Essas alternativas 
devem remeter para alternativas ao corte 
da ligação como a redução do 
fornecimento, fontes de apoio para evitar o 
corte da ligação, planos de pagamento 
alternativos, aconselhamento sobre gestão 
da dívida ou moratória para o corte da 
ligação e não deverão criar custos 
suplementares para os clientes;

Or. en

Alteração 368
Jaromír Kohlíček

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) Recebem informações adequadas (i) Recebem informações adequadas 
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sobre as alternativas ao corte da ligação 
com antecedência suficiente, antes da data 
prevista para o efeito. Essas alternativas 
podem remeter para fontes de apoio para 
evitar o corte da ligação, planos de 
pagamento alternativos, aconselhamento 
sobre gestão da dívida ou moratória para o 
corte da ligação e não deverão criar custos 
suplementares para os clientes;

sobre as alternativas ao corte da ligação 
com antecedência suficiente, antes da data 
prevista para o efeito. Essas alternativas 
podem remeter para fontes de apoio para 
evitar o corte da ligação, planos de 
pagamento alternativos, aconselhamento 
sobre gestão da dívida ou moratória para o 
corte da ligação;

Or. en

Alteração 369
Miroslav Poche, Pavel Poc

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) Recebem informações adequadas 
sobre as alternativas ao corte da ligação 
com antecedência suficiente, antes da data 
prevista para o efeito. Essas alternativas 
podem remeter para fontes de apoio para 
evitar o corte da ligação, planos de 
pagamento alternativos, aconselhamento 
sobre gestão da dívida ou moratória para o 
corte da ligação e não deverão criar custos 
suplementares para os clientes;

(i) Têm acesso a informações 
adequadas sobre as alternativas ao corte da 
ligação com antecedência suficiente, antes 
da data prevista para o efeito. Essas 
alternativas podem remeter para fontes de 
apoio para evitar o corte da ligação, planos 
de pagamento alternativos, aconselhamento 
sobre gestão da dívida ou moratória para o 
corte da ligação. A informação deve ser 
disponibilizada aos consumidores sem
custos suplementares;

Or. en

Justificação

Se as alternativas ao corte da ligação não tiverem custos para os clientes que não conseguem 
pagar as suas faturas, aqueles teriam de ser partilhados entre todos os utilizadores da rede. 
Tal conduziria a um aumento dos preços da eletricidade para todos os clientes, incluindo os 
mais vulneráveis e os que solicitaram uma alternativa desde o início.

Alteração 370
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Miapetra 
Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Patrizia Toia, Edouard Martin, Dan 
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Nica, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(i-A) Os Estados-Membros devem 
definir o conceito de «consumidores 
vulneráveis» referido no artigo 28.º e 
estabelecer regras para a proteção dos 
clientes que se encontram endividados, 
nomeadamente a proibição do corte das 
ligações de eletricidade e gás a esses 
clientes em momentos críticos;

Or. en

Alteração 371
Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Clare 
Moody, Jude Kirton-Darling, Patrizia Toia, Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, 
Isabella De Monte

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(i-A) Os Estados-Membros devem, em 
conformidade com o conceito de 
«consumidores vulneráveis» descrito no 
artigo 28.º, proibir o corte das ligações de 
eletricidade e gás a consumidores 
vulneráveis;

Or. en

Alteração 372
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea j)
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Texto da Comissão Alteração

(j) Recebem um apuramento de contas 
final na sequência de uma mudança de 
comercializador de eletricidade, no 
máximo seis semanas após a mudança.

(j) Recebem um apuramento de contas 
final na sequência de uma mudança de 
comercializador de eletricidade, no 
máximo duas semanas após a mudança.

Or. en

Justificação

A alteração é necessária por motivos imperiosos que dizem respeito à lógica interna do texto.

Alteração 373
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

(j) Recebem um apuramento de contas 
final na sequência de uma mudança de 
comercializador de eletricidade, no 
máximo seis semanas após a mudança.

(j) Recebem um apuramento de contas 
final na sequência de uma mudança de 
comercializador de eletricidade, no 
máximo duas semanas após a mudança.

Or. en

Justificação

A alteração é necessária por motivos imperiosos que dizem respeito à lógica interna do texto.

Alteração 374
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

(j) Recebem um apuramento de contas 
final na sequência de uma mudança de 

(j) Recebem um apuramento de contas 
final na sequência de uma mudança de 
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comercializador de eletricidade, no 
máximo seis semanas após a mudança.

comercializador de eletricidade, no 
máximo duas semanas após a mudança.

Or. en

Justificação

A alteração é necessária por motivos imperiosos que dizem respeito à lógica interna do texto.

Alteração 375
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

(j) Recebem um apuramento de contas 
final na sequência de uma mudança de 
comercializador de eletricidade, no 
máximo seis semanas após a mudança.

(j) Recebem um apuramento de contas 
final na sequência de uma mudança de 
comercializador de eletricidade, no 
máximo duas semanas após a mudança.

Or. en

Justificação

A alteração é necessária por motivos imperiosos que dizem respeito à lógica interna do texto.

Alteração 376
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(j-A) Recebem uma síntese das 
condições contratuais essenciais (tais 
como as características principais do 
serviço, informações pormenorizadas 
sobre os preços, as condições para uma 
mudança e aumentos dos preços) em 
linguagem concisa e simples na primeira 
página do contrato ou num documento 
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anexo ao contrato;

Or. en

Justificação

A alteração é necessária por motivos imperiosos que dizem respeito à lógica interna do texto.

Alteração 377
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa 
Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Edouard Martin, 
Dan Nica, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(j-A) Recebem uma síntese das 
condições contratuais essenciais (tais 
como as características principais do 
serviço, informações pormenorizadas 
sobre os preços, as condições para uma 
mudança e aumentos dos preços) em 
linguagem concisa e simples na primeira 
página do contrato ou num documento 
anexo ao contrato;

Or. en

Alteração 378
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(j-A) Têm o direito de celebrar um ou 
mais contratos de aquisição de energia, 
enquanto compradores únicos ou 
coletivamente com outros compradores, 
com instalações de produção de 
eletricidade in situ, nas imediações ou 
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fora do local, sem que estejam sujeitos a 
custos e a procedimentos administrativos 
desproporcionados e injustos.

Or. en

Justificação

Na maior parte dos países europeus, a compra direta de eletricidade não está 
regulamentada, não é permitida ou é dificultada por regimes desfavoráveis. A legislação da 
UE deve consagrar o direito dos clientes a celebrarem contratos de aquisição de energia. 
Desta forma, os consumidores, incluindo as grandes empresas com utilização intensiva de 
energia, poderão fixar e possivelmente diminuir os seus custos de energia adquirindo a 
energia de que necessitam para as suas atividades diretamente aos produtores, 
designadamente a produtores que recorrem a fontes renováveis de energia.

Alteração 379
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(j-A) Têm direito a rescindir os 
contratos com os comercializadores e 
fornecedores de produtos e/ou serviços 
adicionais (incluindo as ofertas 
agregadas) em qualquer altura sem custos 
suplementares, caso os contratos sejam 
prorrogados sem o consentimento dos 
clientes;

Or. en

Alteração 380
Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Clare 
Moody, Jude Kirton-Darling, Zigmantas Balčytis

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea j-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(j-A) O corte do fornecimento de 
eletricidade nunca pode ser justificado 
pela falta de pagamento de produtos e/ou 
serviços adicionais fornecidos pelo 
comercializador;

Or. en

Alteração 381
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea j-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(j-B) Têm o direito de celebrar um ou 
mais contratos de aquisição de energia, 
enquanto compradores únicos ou 
coletivamente com outros compradores, 
com instalações de produção de 
eletricidade in situ, nas imediações ou 
fora do local, sem que estejam sujeitos a 
custos e a procedimentos administrativos 
desproporcionados e injustos.

Or. en

Alteração 382
Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Clare 
Moody, Jude Kirton-Darling, Patrizia Toia, Zigmantas Balčytis

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea j-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(j-B) Têm acesso, junto de todos os 
comercializadores, a um procedimento 
eficiente, justo e eficaz para o tratamento 
das reclamações. Esta garantia pode ficar 
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a cargo das entidades reguladoras 
nacionais, eventualmente definindo 
melhores práticas e normas para o 
tratamento de reclamações.

Or. en

Alteração 383
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea j-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(j-B) Têm direito a rescindir os 
contratos com os comercializadores e 
fornecedores de produtos e/ou serviços 
adicionais (incluindo no âmbito de ofertas 
agregadas) em qualquer altura sem custos 
suplementares, caso os contratos sejam 
prorrogados sem o consentimento dos 
clientes;

Or. en

Alteração 384
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Edouard Martin, Dan Nica, Soledad 
Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea j-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(j-B) Têm direito a rescindir os 
contratos com os comercializadores e 
fornecedores de produtos e/ou serviços 
adicionais (ofertas agregadas) em 
qualquer altura sem custos 
suplementares, caso os contratos sejam 
prorrogados sem o consentimento dos 
clientes;



AM\1135603PT.docx 43/186 PE609.627v02-00

PT

Or. en

Alteração 385
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea j-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(j-B) Recebem uma síntese das 
condições contratuais essenciais em 
linguagem concisa e simples na primeira 
página do contrato ou num documento 
anexo ao contrato;

Or. en

Alteração 386
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea j-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(j-C) Têm direito a rescindir os 
contratos com os comercializadores e 
fornecedores de produtos e/ou serviços 
adicionais (incluindo no âmbito de ofertas 
agregadas) em qualquer altura sem custos 
suplementares, caso os contratos sejam 
prorrogados sem o consentimento dos 
clientes;

Or. en

Alteração 387
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea j-C) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(j-C) A falta de pagamento de produtos 
e/ou serviços adicionais nunca pode ser 
justificação para o corte do fornecimento 
de eletricidade;

Or. en

Alteração 388
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Nenhuma subscrição de produtos e/ou 
serviços adicionais fornecidos ou 
distribuídos pelo comercializador como 
parte de uma oferta agregada pode dar 
lugar ao reinício do período de vigência 
do contrato inicial sem o consentimento 
explícito do cliente final.

Or. en

Alteração 389
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros, nomeadamente 
através das entidades reguladoras 
nacionais, devem assegurar que todos os 
comercializadores dispõem de um 
procedimento célere, justo e eficaz para o 
tratamento das reclamações. Os Estados-
Membros devem introduzir normas para o
tratamento das reclamações e 
compensações diretas aos consumidores 
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caso os comercializadores não cumpram 
essas normas.

Or. en

Alteração 390
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea j-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(j-D) A falta de pagamento de produtos 
e/ou serviços adicionais nunca pode ser 
justificação para o corte do fornecimento 
de eletricidade;

Or. en

Alteração 391
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea j-E) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(j-E) Nenhuma subscrição de produtos 
e/ou serviços adicionais fornecidos ou 
distribuídos pelo comercializador como 
parte de uma oferta agregada pode dar 
lugar ao reinício do período de vigência 
do contrato inicial sem o consentimento 
explícito do cliente final.

Or. en

Alteração 392
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea j-F) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(j-F) Os Estados-Membros, 
nomeadamente através das entidades
reguladoras nacionais, devem assegurar 
que todos os comercializadores dispõem 
de um procedimento célere, justo e eficaz 
para o tratamento das reclamações. Os 
Estados-Membros podem introduzir 
normas para o tratamento das 
reclamações e compensações diretas aos 
consumidores caso os comercializadores 
não cumpram essas normas.

Or. en

Alteração 393
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros, 
nomeadamente através das entidades 
reguladoras nacionais, devem assegurar 
que todos os comercializadores dispõem 
de um procedimento célere, justo e eficaz 
para o tratamento das reclamações. Os 
Estados-Membros podem introduzir 
normas para o tratamento das 
reclamações e compensações diretas aos 
consumidores caso os comercializadores 
não cumpram essas normas.

Or. en

Alteração 394
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 10-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º-A

Promoção das propostas e métodos de 
venda

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os serviços de eletricidade, 
nomeadamente os contratos a preços 
dinâmicos e os produtos e/ou serviços 
adicionais, são transparentes e
comunicados de forma clara aos clientes 
finais. Os Estados-Membros, através das 
entidades reguladoras nacionais, devem 
garantir que as principais condições são 
identificadas e destacadas nas ofertas e 
monitorizar e apresentar relatórios sobre 
a transparência das ofertas de mercado.

2. Os Estados-Membros devem garantir 
que os clientes domésticos são plenamente 
informados e recebem as informações 
essenciais sobre as ofertas num ponto 
único. Os Estados-Membros, através das 
entidades reguladoras nacionais, devem 
garantir a utilização de terminologia 
comum acordada a nível nacional. As 
informações essenciais devem incluir:

– o nome e as características principais do 
produto, nomeadamente, quando 
relevante, informações relativas ao 
impacto ambiental, a descrição clara das 
promoções e dos descontos;

– informações sobre serviços adicionais 
(relativos, por exemplo, a manutenção, 
seguros e medidas de eficiência 
energética), os respetivos preços e os 
fornecedores desses serviços, no caso de 
serem diferentes dos comercializadores ou 
agregadores de energia;

– o preço total da eletricidade (incluindo 
todos os componentes do custo, isto é, o 
fornecimento, a distribuição, os impostos 
e tarifas), bem como o preço unitário por 
kWh (incluindo todas as taxas e impostos) 
para que os clientes finais possam 
comparar imediatamente e identificar 
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facilmente a oferta mais barata para si;

– pagamentos únicos, se for caso disso, 
nomeadamente as taxas e os custos 
associados à ligação à rede;

– as condições para as alterações de
preços ou tarifas durante a vigência do 
contrato;

– a duração do contrato e as condições a 
cumprir para a rescisão, incluindo o 
período de notificação, as taxas e as 
sanções, se for caso disso;

– os dados de contacto do comercializador 
ou agregador, tais como a morada, o 
número de telefone e o endereço 
eletrónico dos serviços de atendimento ao 
cliente e, se for caso disso, a identificação 
de quaisquer intermediários;

os clientes finais devem continuar a 
receber todas as informações pré-
contratuais em suporte duradouro, em 
conformidade com as obrigações previstas 
na Diretiva 2011/83/UE; os elementos 
essenciais comunicados aos clientes finais 
na fase da oferta devem ser iguais aos 
comunicados aquando da oferta final e no 
contrato.

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os clientes finais são informados 
pelos comercializadores sobre a melhor 
oferta antes de celebrarem o contrato e, 
após essa celebração, pelo menos, uma 
vez por ano.

4. Os Estados-Membros devem garantir e 
monitorizar, através das entidades 
reguladoras nacionais, a comunicação 
aos clientes finais de informações sobre 
circunstâncias especiais relativas à 
periodicidade da faturação, que possam 
resultar em faturas de valor inesperado se 
a mudança ocorrer numa determinada 
altura do ano.

5. Os Estados-Membros devem garantir a 
proteção dos clientes finais contra os 
métodos de venda abusivos e/ou 
enganadores. A este respeito, os Estados-
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Membros devem proibir as práticas de 
venda porta a porta no setor da energia e 
devem reforçar as regras aplicáveis aos 
canais de comercialização nesse setor, tais 
como o telefone, o correio eletrónico, as 
SMS e as redes sociais.

Or. en

Alteração 395
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta de diretiva
Artigo 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º-A

Promoção das propostas e métodos de 
venda

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os serviços de eletricidade, 
nomeadamente os contratos a preços 
dinâmicos e os produtos e/ou serviços 
adicionais, são transparentes e 
comunicados de forma clara aos clientes 
finais. Os Estados-Membros, através das 
entidades reguladoras nacionais, devem 
garantir que as principais condições são 
identificadas e destacadas nas ofertas e 
monitorizar e apresentar relatórios sobre 
a transparência das ofertas de mercado.

2. Os Estados-Membros devem garantir 
que os clientes domésticos são plenamente 
informados e recebem as informações 
essenciais sobre as ofertas num ponto 
único. Os Estados-Membros, através das 
entidades reguladoras nacionais, devem 
garantir a utilização de terminologia 
comum acordada a nível nacional. As 
informações essenciais devem incluir:

– o nome e as características principais do 
produto, nomeadamente, quando 
relevante, informações relativas ao 
impacto ambiental, a descrição clara das 
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promoções e dos descontos;

– informações sobre serviços adicionais, 
os respetivos preços e os fornecedores 
desses serviços, no caso de serem 
diferentes dos comercializadores ou 
agregadores de energia;

– o preço total da eletricidade, incluindo 
todos os componentes do custo, bem como 
o preço unitário por kWh, incluindo todas 
as taxas e impostos;

– pagamentos únicos, se for caso disso, 
nomeadamente as taxas e os custos 
associados à ligação à rede; – as 
condições para as alterações de preços ou 
tarifas durante a vigência do contrato; – a 
duração do contrato e as condições a 
cumprir para a rescisão, incluindo o 
período de notificação, as taxas e as 
sanções, se for caso disso; – as opções em 
matéria de frequência e modalidades de 
pagamento; – os dados de contacto do 
comercializador ou agregador, tais como 
a morada, o número de telefone e o 
endereço eletrónico dos serviços de 
atendimento ao cliente e, se for caso disso, 
a identificação de quaisquer 
intermediários.

Os clientes finais devem continuar a 
receber todas as informações pré-
contratuais em suporte duradouro, em 
conformidade com as obrigações previstas 
na Diretiva 2011/83/UE. Os elementos 
essenciais comunicados aos clientes finais 
na fase da oferta devem ser iguais aos 
comunicados aquando da oferta final e no 
contrato.

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os clientes finais são informados 
pelos comercializadores sobre a melhor 
oferta antes de celebrarem o contrato e, 
após essa celebração, pelo menos, uma 
vez por ano.

4. Os Estados-Membros devem garantir e 
monitorizar, através das entidades 
reguladoras nacionais, a comunicação 
aos clientes finais de informações sobre 
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circunstâncias especiais relativas à 
periodicidade da faturação, que possam 
resultar em faturas de valor inesperado se 
a mudança ocorrer numa determinada 
altura do ano.

5. Os Estados-Membros devem garantir a 
proteção dos clientes finais contra os 
métodos de venda abusivos ou 
enganadores.

Or. en

Justificação

Muitos consumidores têm dificuldade em compreender e comparar as várias propostas de 
energia disponíveis no mercado, e alguns instrumentos de comparação independentes nem 
sempre estão disponíveis. Para poderem tomar uma decisão informada, os consumidores 
devem poder contar com a transparência dos comercializadores relativamente aos preços, às 
condições e aos impactos ambientais das suas escolhas. Como tal, as informações essenciais 
sobre as ofertas de energia devem ser facultadas aos consumidores num ponto único de 
forma concisa e facilmente compreensível.

Alteração 396
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta de diretiva
Artigo 11

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º Suprimido

Direito a um contrato a preços dinâmicos

1. Os Estados-Membros devem 
garantir que todos os clientes finais 
podem celebrar, mediante pedido, um 
contrato de eletricidade a preços 
dinâmicos com o comercializador.

2. Os Estados-Membros devem 
garantir que os clientes finais são 
plenamente informados pelos 
comercializadores das vantagens e dos 
riscos inerentes a esses contratos de 
eletricidade a preços dinâmicos.

3. Os Estados-Membros devem, 
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através das entidades reguladoras 
nacionais, monitorizar e apresentar 
relatórios anuais, por um período mínimo 
de dez anos a contar da disponibilização 
desses contratos, sobre os principais 
desenvolvimentos dos contratos, incluindo 
as ofertas de mercado, o impacto nas 
faturas dos consumidores e, 
especificamente, no nível de volatilidade 
dos preços, bem como sobre a 
sensibilidade dos consumidores ao nível 
do risco financeiro.

Or. fr

Alteração 397
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
garantir que todos os clientes finais podem 
celebrar, mediante pedido, um contrato de 
eletricidade a preços dinâmicos com o 
comercializador.

1. Os Estados-Membros devem 
garantir que todos os clientes finais têm 
direito, mediante pedido, a um leque de 
propostas de contratos de eletricidade a 
preços dinâmicos. Os Estados-Membros, 
se for caso disso através das entidades 
reguladoras nacionais, devem garantir 
que os comercializadores oferecem 
contratos a preços dinâmicos aos 
consumidores que comprovadamente 
podem retirar benefícios dos mesmos e 
gerir os respetivos riscos. A avaliação dos 
benefícios deve ter em conta se o cliente 
final instalou ou não o sistema e os 
produtos que o ajudam a lidar com os 
riscos e se o perfil de consumo do cliente é 
adequado. O cliente deve dar sempre o 
seu consentimento ativo antes de ser 
efetuada a mudança para um contrato a 
preços dinâmicos.

Or. en
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Justificação

Os consumidores domésticos terão provavelmente dificuldade em perceber os riscos e 
benefícios potenciais destes contratos, quer sejam autónomos ou combinados com um serviço 
de agregação. Os comercializadores estão em melhor posição para prestar as melhores 
informações aos consumidores. Todas as propostas devem ser apresentadas no sentido de 
capacitar o consumidor. Os consumidores podem ficar expostos a grandes responsabilidades 
financeiras. Esta situação pode ter um impacto negativo nas famílias menos capazes de 
absorver esses choques.

Alteração 398
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
garantir que todos os clientes finais podem 
celebrar, mediante pedido, um contrato de 
eletricidade a preços dinâmicos com o 
comercializador.

1. Os Estados-Membros devem 
garantir que todos os clientes finais têm 
direito, mediante pedido, a um leque de 
propostas de contratos de eletricidade a 
preços dinâmicos. Os Estados-Membros, 
se for caso disso através das entidades 
reguladoras nacionais, devem garantir 
que os comercializadores oferecem 
contratos a preços dinâmicos aos 
consumidores que comprovadamente 
podem retirar benefícios dos mesmos e 
gerir os respetivos riscos. A avaliação dos 
benefícios deve ter em conta se o cliente 
final instalou ou não o sistema e os 
produtos que o ajudam a lidar com os 
riscos e se o perfil de consumo do cliente é 
adequado. O cliente deve dar sempre o 
seu consentimento ativo antes de ser 
efetuada a mudança para um contrato a 
preços dinâmicos.

Or. en

Alteração 399
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
garantir que todos os clientes finais podem 
celebrar, mediante pedido, um contrato de
eletricidade a preços dinâmicos com o 
comercializador.

1. Os Estados-Membros devem 
garantir que todos os clientes finais têm 
direito, mediante pedido, à eletricidade a 
preços dinâmicos com uma oferta 
suficiente de contratos em todos os 
mercados. Se o mercado não fornecer 
uma oferta suficiente, os Estados-
Membros podem tomar medidas 
adequadas.

Or. en

Alteração 400
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
garantir que todos os clientes finais podem 
celebrar, mediante pedido, um contrato de 
eletricidade a preços dinâmicos com o 
comercializador.

1. Os Estados-Membros devem 
garantir que todos os clientes finais podem 
celebrar, mediante pedido, um contrato de 
eletricidade a preços dinâmicos com o 
comercializador desde que exista a 
disponibilidade técnica necessária para a 
prestação desse serviço.

Or. en

Justificação

De acordo com a proposta da Comissão, todos os clientes finais têm direito a celebrar um 
contrato de eletricidade a preços dinâmicos. No entanto, esses contratos requerem a 
utilização de sistemas de contadores inteligentes, que podem não estar disponíveis para os 
clientes finais.

Alteração 401
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak
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Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
garantir que todos os clientes finais podem 
celebrar, mediante pedido, um contrato de 
eletricidade a preços dinâmicos com o 
comercializador.

1. Os Estados-Membros devem 
garantir que todos os clientes finais podem 
celebrar, mediante pedido, um contrato de 
eletricidade a preços dinâmicos se tal for 
tecnicamente viável.

Or. en

Alteração 402
Barbara Kappel

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
garantir que todos os clientes finais podem 
celebrar, mediante pedido, um contrato de 
eletricidade a preços dinâmicos com o 
comercializador.

1. Os Estados-Membros devem 
garantir que não existem obstáculos a que 
o comercializador possa oferecer um 
contrato de eletricidade a preços dinâmicos 
ao cliente final.

Or. en

Alteração 403
Paul Rübig

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
garantir que todos os clientes finais podem 
celebrar, mediante pedido, um contrato de 
eletricidade a preços dinâmicos com o 
comercializador.

1. Os Estados-Membros devem 
garantir que não existem obstáculos a que 
o comercializador possa oferecer um 
contrato de eletricidade a preços dinâmicos 
ao cliente final.

Or. en
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Justificação

Os obstáculos que impedem a oferta de preços de eletricidade dinâmicos devem ser 
suprimidos. No entanto, uma obrigação de oferecer contratos a preços dinâmicos pode criar 
um obstáculo à entrada de novos operadores mais pequenos no mercado. O mercado deve ter 
liberdade suficiente para produzir autonomamente os produtos adequados.

Alteração 404
Françoise Grossetête

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
garantir que todos os clientes finais podem 
celebrar, mediante pedido, um contrato de 
eletricidade a preços dinâmicos com o 
comercializador.

1. Os Estados-Membros devem 
garantir que não existem obstáculos a que 
o comercializador possa oferecer um 
contrato de eletricidade a preços dinâmicos 
ao cliente final.

Or. en

Alteração 405
Gunnar Hökmark

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
garantir que todos os clientes finais podem 
celebrar, mediante pedido, um contrato de 
eletricidade a preços dinâmicos com o 
comercializador.

1. Os Estados-Membros devem 
garantir que não existem obstáculos para 
os comercializadores que decidam 
oferecer contratos de eletricidade a preços 
dinâmicos.

Or. en

Alteração 406
Kathleen Van Brempt
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Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
garantir que todos os clientes finais podem 
celebrar, mediante pedido, um contrato de 
eletricidade a preços dinâmicos com o 
comercializador.

1. Os Estados-Membros devem 
garantir que todos os clientes finais são 
livres de escolher um contrato de 
eletricidade a preços dinâmicos no 
mercado.

Or. en

Alteração 407
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem 
garantir que os clientes finais são 
plenamente informados pelos 
comercializadores das vantagens e dos 
riscos inerentes a esses contratos de 
eletricidade a preços dinâmicos.

2. Os Estados-Membros devem 
garantir que os clientes finais são 
plenamente informados pelos 
comercializadores das vantagens e dos 
riscos inerentes a esses contratos de 
eletricidade a preços dinâmicos de uma 
forma que permita aos clientes finais 
comparar os benefícios entre esses 
contratos e outros tipos de contratos 
disponíveis no mercado. Aquando da 
oferta destes contratos, o comercializador 
deve comunicar os termos e as condições 
do contrato, bem como uma síntese das 
condições contratuais essenciais com 
orientações claras e avisos claros relativos 
aos riscos financeiros que esses contratos 
a preços dinâmicos acarretam. A síntese 
das condições contratuais essenciais deve 
incluir um exemplo ilustrativo que 
demonstre o nível máximo de 
responsabilidade financeira em que o 
cliente pode incorrer, por exemplo uma 
estimativa da faturação anual, em 
comparação com o seu contrato existente. 
A informação apresentada deve ser 
comparável entre comercializadores.
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Or. en

Justificação

Os consumidores domésticos terão provavelmente dificuldade em perceber os riscos e 
benefícios potenciais destes contratos, quer sejam autónomos ou combinados com um serviço 
de agregação. Os comercializadores estão em melhor posição para prestar as melhores 
informações aos consumidores. Todas as propostas devem ser apresentadas no sentido de 
capacitar o consumidor. Os consumidores podem ficar expostos a grandes responsabilidades 
financeiras. Esta situação pode ter um impacto negativo nas famílias menos capazes de 
absorver esses choques.

Alteração 408
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem 
garantir que os clientes finais são 
plenamente informados pelos 
comercializadores das vantagens e dos 
riscos inerentes a esses contratos de 
eletricidade a preços dinâmicos.

2. Os Estados-Membros devem 
garantir que os clientes finais são 
plenamente informados pelos 
comercializadores das vantagens e dos 
riscos inerentes a esses contratos de 
eletricidade a preços dinâmicos de uma 
forma que permita aos clientes finais 
comparar os benefícios entre esses 
contratos e outros tipos de contratos 
disponíveis no mercado. Aquando da 
oferta destes contratos, o comercializador 
deve comunicar os termos e as condições 
do contrato, bem como uma síntese das 
condições contratuais essenciais com 
orientações claras e avisos claros relativos 
aos riscos financeiros que esses contratos 
a preços dinâmicos acarretam. A síntese 
das condições contratuais essenciais deve 
incluir um exemplo ilustrativo que 
demonstre o nível máximo de 
responsabilidade financeira em que o 
cliente pode incorrer, por exemplo uma 
estimativa da faturação anual, em 
comparação com o seu contrato existente. 
A informação apresentada deve ser 
comparável entre comercializadores.
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Or. en

Alteração 409
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem 
garantir que os clientes finais são 
plenamente informados pelos 
comercializadores das vantagens e dos 
riscos inerentes a esses contratos de 
eletricidade a preços dinâmicos.

2. Os Estados-Membros devem 
garantir que os clientes finais são 
plenamente informados pelos 
comercializadores das vantagens e dos 
riscos inerentes a esses contratos de 
eletricidade a preços dinâmicos, bem como 
dos custos adicionais que podem surgir 
devido à instalação de equipamento 
técnico operacional. Aquando da oferta 
destes contratos, o comercializador deve 
comunicar os termos e as condições do 
contrato, bem como uma síntese das 
condições contratuais essenciais com 
orientações claras e avisos claros relativos 
aos riscos financeiros que esses contratos 
a preços dinâmicos acarretam.

Or. en

Alteração 410
Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Dan Nica, Soledad Cabezón Ruiz, José 
Blanco López

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem 
garantir que os clientes finais são 
plenamente informados pelos 
comercializadores das vantagens e dos 
riscos inerentes a esses contratos de 

2. Os Estados-Membros devem 
garantir que os clientes finais são 
plenamente informados pelos 
comercializadores das vantagens e dos 
riscos inerentes a esses contratos de 
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eletricidade a preços dinâmicos. eletricidade a preços dinâmicos e que os 
comercializadores tomam medidas 
razoáveis para garantir que os clientes 
não celebram contratos inadequados.

Or. en

Alteração 411
Miroslav Poche, Pavel Poc

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem 
garantir que os clientes finais são 
plenamente informados pelos 
comercializadores das vantagens e dos 
riscos inerentes a esses contratos de 
eletricidade a preços dinâmicos.

2. Os Estados-Membros devem 
garantir que os clientes finais são 
plenamente informados pelos 
comercializadores das vantagens e dos 
riscos inerentes a esses contratos de 
eletricidade a preços dinâmicos. Tais 
informações podem incluir a necessidade 
de solicitar a instalação de um contador 
inteligente a um determinado custo.

Or. en

Justificação

Por razões de segurança jurídica, é necessário clarificar que o contrato a preços dinâmicos 
só é possível para os clientes que tenham um contador inteligente instalado.

Alteração 412
Evžen Tošenovský

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem 
garantir que os clientes finais são 
plenamente informados pelos 
comercializadores das vantagens e dos 

2. Os Estados-Membros devem 
garantir que os clientes finais são 
plenamente informados pelos 
comercializadores das vantagens e dos 
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riscos inerentes a esses contratos de 
eletricidade a preços dinâmicos.

riscos inerentes a esses contratos de 
eletricidade a preços dinâmicos, 
nomeadamente a necessidade da 
existência de um contador de eletricidade 
adequado.

Or. en

Alteração 413
Jaromír Kohlíček

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem 
garantir que os clientes finais são 
plenamente informados pelos 
comercializadores das vantagens e dos 
riscos inerentes a esses contratos de 
eletricidade a preços dinâmicos.

2. Os Estados-Membros devem 
garantir que os clientes finais são 
plenamente informados pelos 
comercializadores das vantagens e dos 
riscos inerentes a esses contratos de 
eletricidade a preços dinâmicos, 
nomeadamente a necessidade da 
existência de um contador de eletricidade 
adequado.

Or. en

Justificação

A tarifação dinâmica não é possível na prática se não houver um contador adequado 
instalado. Deve existir uma menção clara a esse facto na diretiva para informar devidamente 
os clientes e também assegurar que todos os custos conexos são assumidos pelo cliente que 
solicita a mudança para um contrato a preços dinâmicos e não partilhados entre todos os 
clientes.

Alteração 414
Gunnar Hökmark

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem 
garantir que os clientes finais são 
plenamente informados pelos 
comercializadores das vantagens e dos 
riscos inerentes a esses contratos de 
eletricidade a preços dinâmicos.

2. Os Estados-Membros devem 
garantir que os clientes finais são 
plenamente informados pelos 
comercializadores das vantagens e dos 
riscos inerentes aos vários modelos de 
definição dos preços.

Or. en

Alteração 415
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem 
garantir que os comercializadores de 
eletricidade que ofereçam contratos a 
preços dinâmicos estabelecem um perfil 
de risco do consumidor final antes de 
celebrarem um contrato. O perfil de risco 
deve ter em consideração o perfil de 
consumo, a capacidade do cliente para 
assumir riscos, nomeadamente a 
capacidade de pagamento, a capacidade 
de proporcionar flexibilidade em horas de 
picos e a sua compreensão dos riscos 
inerentes. Os riscos do produto oferecido 
aos clientes finais devem refletir o perfil 
de risco do cliente final. Os 
comercializadores devem basear a 
avaliação do perfil de risco e os seus 
contratos a preços dinâmicos em 
metodologias aprovadas pelos Estados-
Membros, nomeadamente através das 
entidades reguladoras nacionais.

Or. en
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Alteração 416
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Theresa 
Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Patrizia Toia, Dan 
Nica, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Todos os clientes finais devem dar 
sempre o seu consentimento ativo antes de 
ser efetuada a mudança para um contrato 
a preços dinâmicos.

Or. en

Alteração 417
Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem 
procurar reduzir a parte correspondente 
aos componentes fixos nas faturas de 
eletricidade dos clientes finais.

Or. en

Alteração 418
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, 
Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Dan Nica, Soledad Cabezón 
Ruiz, José Blanco López

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Os Estados-Membros devem 
garantir que todos os clientes finais têm 
direito a um contrato que não um 
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contrato a preços dinâmicos.

Or. en

Alteração 419
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem, 
através das entidades reguladoras 
nacionais, monitorizar e apresentar 
relatórios anuais, por um período mínimo 
de dez anos a contar da disponibilização 
desses contratos, sobre os principais 
desenvolvimentos dos contratos, incluindo 
as ofertas de mercado, o impacto nas 
faturas dos consumidores e, 
especificamente, no nível de volatilidade 
dos preços, bem como sobre a 
sensibilidade dos consumidores ao nível do 
risco financeiro.

3. Os Estados-Membros devem, 
através das entidades reguladoras 
nacionais, monitorizar e apresentar 
relatórios anuais, por um período mínimo 
de dez anos a contar da disponibilização 
desses contratos, sobre os principais 
desenvolvimentos dos contratos, incluindo 
as ofertas de mercado, o quadro 
regulamentar e, especificamente, as 
medidas tomadas pelos Estados-Membros 
para reduzir os obstáculos 
regulamentares, o impacto nas faturas dos 
consumidores e, especificamente, no nível 
de volatilidade dos preços e a parte da 
componente energética nas faturas dos 
consumidores, bem como sobre a 
sensibilidade dos consumidores ao nível do 
risco financeiro e os efeitos distributivos 
globais.

Or. en

Alteração 420
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem, 
através das entidades reguladoras 

3. Os Estados-Membros devem, 
através das entidades reguladoras 
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nacionais, monitorizar e apresentar 
relatórios anuais, por um período mínimo 
de dez anos a contar da disponibilização 
desses contratos, sobre os principais 
desenvolvimentos dos contratos, incluindo 
as ofertas de mercado, o impacto nas 
faturas dos consumidores e, 
especificamente, no nível de volatilidade 
dos preços, bem como sobre a 
sensibilidade dos consumidores ao nível do 
risco financeiro.

nacionais, monitorizar e apresentar 
relatórios anuais, por um período mínimo 
de dez anos a contar da disponibilização 
desses contratos, sobre os principais 
desenvolvimentos dos contratos, incluindo:

– as ofertas de mercado;

– o impacto nas faturas de eletricidade dos 
consumidores com ou sem contratos desse 
tipo e, especificamente, no nível de 
volatilidade dos preços, bem como sobre a 
sensibilidade dos consumidores ao nível do 
risco financeiro;

– o número de consumidores em situações 
relacionadas com faturas de valor 
inesperado ou significativamente superior 
ao previsto.

Or. en

Justificação

Os consumidores domésticos terão provavelmente dificuldade em perceber os riscos e 
benefícios potenciais destes contratos, quer sejam autónomos ou combinados com um serviço 
de agregação. Os comercializadores estão em melhor posição para prestar as melhores 
informações aos consumidores. Todas as propostas devem ser apresentadas no sentido de 
capacitar o consumidor. Os consumidores podem ficar expostos a grandes responsabilidades 
financeiras. Esta situação pode ter um impacto negativo nas famílias menos capazes de 
absorver esses choques.

Alteração 421
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem, 
através das entidades reguladoras 

3. Os Estados-Membros devem, 
através das entidades reguladoras 
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nacionais, monitorizar e apresentar 
relatórios anuais, por um período mínimo 
de dez anos a contar da disponibilização 
desses contratos, sobre os principais 
desenvolvimentos dos contratos, incluindo 
as ofertas de mercado, o impacto nas 
faturas dos consumidores e, 
especificamente, no nível de volatilidade 
dos preços, bem como sobre a 
sensibilidade dos consumidores ao nível do 
risco financeiro.

nacionais, monitorizar e apresentar 
relatórios anuais, por um período mínimo 
de dez anos a contar da disponibilização 
desses contratos, sobre os principais 
desenvolvimentos dos contratos, incluindo:

– as ofertas de mercado;

– o impacto nas faturas de eletricidade dos 
consumidores com ou sem contratos desse 
tipo e, especificamente, no nível de 
volatilidade dos preços, bem como sobre a 
sensibilidade dos consumidores ao nível do 
risco financeiro;

– o número de consumidores em situações 
relacionadas com faturas de valor 
inesperado ou significativamente superior 
ao previsto.

Or. en

Alteração 422
Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Patrizia Toia, Dan Nica, Soledad 
Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem, 
através das entidades reguladoras 
nacionais, monitorizar e apresentar 
relatórios anuais, por um período mínimo 
de dez anos a contar da disponibilização 
desses contratos, sobre os principais 
desenvolvimentos dos contratos, incluindo 
as ofertas de mercado, o impacto nas 
faturas dos consumidores e, 
especificamente, no nível de volatilidade 
dos preços, bem como sobre a 

3. Os Estados-Membros devem, 
através das entidades reguladoras 
nacionais, monitorizar e apresentar 
relatórios anuais, por um período mínimo 
de dez anos a contar da disponibilização 
desses contratos, sobre os principais 
desenvolvimentos dos contratos, incluindo 
as ofertas de mercado, o impacto nas 
faturas de eletricidade dos consumidores e, 
especificamente, no nível de volatilidade 
dos preços, e tomar as medidas adequadas 
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sensibilidade dos consumidores ao nível 
do risco financeiro.

nos casos em que a monitorização revele 
que os níveis de proteção existentes são 
insuficientes para os clientes domésticos.

Or. en

Alteração 423
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Eugen Freund, 
Dan Nica

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar a existência de salvaguardas 
adequadas em matéria de exposição dos 
clientes finais a alterações dos preços a 
fim de evitar situações de faturas de valor 
inesperado ou níveis elevados de 
responsabilidade financeira. Os clientes 
domésticos com contratos a preços 
dinâmicos nunca devem pagar mais do 
que teriam pago em situação de tarifa não 
dinâmica.

Or. en

Alteração 424
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros, 
nomeadamente através das entidades 
reguladoras nacionais, devem assegurar a 
alteração das regras nos casos em que a 
monitorização revele que o níveis de 
proteção existentes são insuficientes para 
os clientes domésticos.
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Or. en

Alteração 425
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros, 
nomeadamente através das entidades 
reguladoras nacionais, devem assegurar a 
alteração das regras nos casos em que a 
monitorização revele que o níveis de 
proteção existentes são insuficientes para 
os clientes domésticos.

Or. en

Alteração 426
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão deve divulgar as 
melhores práticas em matéria de contratos 
de eletricidade a preços dinâmicos.

Or. en

Alteração 427
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-B. Os Estados-Membros devem 
garantir que os comercializadores de 
eletricidade que ofereçam contratos a 
preços dinâmicos estabelecem um perfil 
de risco do consumidor final antes de 
celebrarem um contrato. O perfil de risco 
deve ter em consideração o perfil de 
consumo, a capacidade do cliente para 
assumir riscos, nomeadamente a 
capacidade de pagamento, a capacidade 
de proporcionar flexibilidade em horas de 
picos e a sua compreensão dos riscos 
inerentes. Os riscos do produto oferecido 
aos clientes finais devem refletir o perfil 
de risco do cliente final. Os 
comercializadores devem basear a 
avaliação do perfil de risco e os seus 
contratos a preços dinâmicos numa 
metodologia aprovada pelo Estado-
Membro, nomeadamente através da 
entidade reguladora nacional.

Or. en

Alteração 428
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Os Estados-Membros devem 
garantir que os comercializadores de 
eletricidade que ofereçam contratos a 
preços dinâmicos estabelecem um perfil 
de risco do consumidor final antes de 
celebrarem um contrato. Os riscos do 
produto oferecido aos clientes finais 
devem refletir o perfil de risco do cliente 
final. Os comercializadores devem basear 
a avaliação do perfil de risco e os seus 
contratos a preços dinâmicos numa 
metodologia aprovada pelos Estados-
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Membros.

Or. en

Alteração 429
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-C. Os Estados-Membros devem 
garantir que os comercializadores têm em 
consideração a circunstância de os 
clientes terem ou não os equipamentos, 
produtos e sistemas necessários para 
retirarem benefícios dos contratos a 
preços dinâmicos que lhes são oferecidos. 
Quando oferecem esses sistemas e 
produtos, os comercializadores devem 
garantir que as funções inteligentes 
possam ser desligadas pelo cliente final 
em qualquer altura.

Or. en

Alteração 430
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-C. Os Estados-Membros devem 
assegurar a existência de salvaguardas 
adequadas em matéria de exposição dos 
clientes finais a alterações dos preços 
para evitar situações relacionadas com 
faturas de valor inesperado ou níveis 
elevados de responsabilidade financeira.

Or. en
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Alteração 431
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-D. Os Estados-Membros devem 
garantir que os comercializadores têm em 
consideração a circunstância de os 
clientes terem ou não os equipamentos, 
produtos e sistemas necessários para 
retirarem benefícios dos contratos a 
preços dinâmicos que lhes são oferecidos. 
Quando oferecem esses sistemas e 
produtos, os comercializadores devem 
garantir que as funções inteligentes 
possam ser desligadas pelo cliente final 
em qualquer altura.

Or. en

Alteração 432
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-D. Os Estados-Membros devem 
garantir que todos os clientes finais têm 
direito a um conjunto de contratos com 
preços não dinâmicos e não dependentes 
do tempo. Os Estados-Membros devem 
garantir que os clientes finais são 
devidamente informados da existência 
desses contratos e do seu direito aos 
mesmos.

Or. en
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Alteração 433
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-E. Os Estados-Membros devem 
garantir que todos os clientes finais têm 
direito a um conjunto de contratos com 
preços não dinâmicos e não dependentes 
do tempo. Os Estados-Membros devem 
garantir que os clientes finais são 
devidamente informados da existência 
desses contratos e do seu direito aos 
mesmos.

Or. en

Alteração 434
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
garantir que os clientes que pretendem 
mudar de comercializador podem, no 
respeito das condições contratuais, realizar 
essas alterações num prazo de três 
semanas.

1. Os Estados-Membros devem 
garantir que os clientes que pretendem 
mudar de comercializador podem, no 
respeito das condições contratuais, realizar 
essas alterações num prazo de três 
semanas. Até à data da entrada em vigor 
da presente diretiva o procedimento 
técnico para mudança de comercializador 
não deve demorar mais do que 24 horas e 
deve ser possível em qualquer dia útil.

Or. en

Alteração 435
Pavel Telička
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Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
garantir que os clientes que pretendem 
mudar de comercializador podem, no 
respeito das condições contratuais, realizar 
essas alterações num prazo de três 
semanas.

1. Os Estados-Membros devem 
garantir que os clientes que pretendem 
mudar de comercializador podem, no 
respeito das condições contratuais, realizar 
essas alterações num prazo de três 
semanas. O procedimento técnico para 
mudança de comercializador deve ser 
possível em qualquer dia útil e deve ser 
realizado o mais rapidamente possível e 
sem atrasos indevidos.

Or. en

Alteração 436
Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
garantir que os clientes que pretendem 
mudar de comercializador podem, no 
respeito das condições contratuais, realizar 
essas alterações num prazo de três 
semanas.

1. Os Estados-Membros devem 
garantir que os clientes que pretendem 
mudar de comercializador podem, no 
respeito das condições contratuais, realizar 
essas alterações num prazo de três 
semanas. Até 1 de janeiro de 2022, o 
procedimento técnico para mudança de 
comercializador não deve demorar mais 
do que 24 horas e deve ser possível em 
qualquer dia útil.

Or. en

Alteração 437
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
garantir que os clientes que pretendem 
mudar de comercializador podem, no 
respeito das condições contratuais, realizar 
essas alterações num prazo de três 
semanas.

1. Os Estados-Membros devem 
garantir que os clientes que pretendem 
mudar de comercializador podem, no 
respeito das condições contratuais, realizar 
essas alterações num prazo de três 
semanas. Este prazo deve ser reduzido, 
com base numa análise de custo-
benefício, para 24 horas o mais depressa 
possível e, o mais tardar, até 2022.

Or. en

Alteração 438
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan 
Nica, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
garantir que os clientes que pretendem 
mudar de comercializador podem, no 
respeito das condições contratuais, realizar 
essas alterações num prazo de três 
semanas.

1. Os Estados-Membros devem 
garantir que os clientes que pretendem 
mudar de comercializador podem, no 
respeito das condições contratuais, realizar 
essas alterações num prazo de três 
semanas. Até 1 de janeiro de 2020, a 
mudança deve ser concluída no prazo de 
um dia útil.

Or. en

Alteração 439
Jaromír Kohlíček

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
garantir que os clientes que pretendem 

1. Os Estados-Membros devem 
garantir que os clientes que pretendem 
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mudar de comercializador podem, no 
respeito das condições contratuais, realizar 
essas alterações num prazo de três 
semanas.

mudar de prestador de serviços de 
eletricidade podem, no respeito das 
condições contratuais, realizar essas 
alterações num prazo de três semanas.

Or. en

Justificação

É necessário assegurar a proteção dos clientes relativamente a todos os intervenientes no 
mercado da eletricidade – não apenas face aos comercializadores, mas também aos 
agregadores.

Alteração 440
Evžen Tošenovský

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
garantir que os clientes que pretendem 
mudar de comercializador podem, no 
respeito das condições contratuais, realizar 
essas alterações num prazo de três 
semanas.

1. Os Estados-Membros devem 
garantir que os clientes que pretendem 
mudar de prestador de serviços de 
eletricidade podem, no respeito das 
condições contratuais, realizar essas 
alterações num prazo de três semanas.

Or. en

Alteração 441
Gunnar Hökmark

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
garantir que os clientes que pretendem 
mudar de comercializador podem, no 
respeito das condições contratuais, realizar 
essas alterações num prazo de três 
semanas.

1. Os Estados-Membros devem 
garantir que os clientes que pretendem 
mudar de comercializador podem, no 
respeito das condições contratuais, realizar 
essas alterações num prazo de uma 
semana.
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Or. en

Alteração 442
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem 
garantir que não são cobradas aos clientes 
quaisquer comissões relacionadas com a 
mudança de comercializador.

2. Os Estados-Membros devem 
garantir que não são cobradas aos clientes 
finais quaisquer comissões relacionadas 
com a mudança de comercializador.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão leva a concluir que o direito à mudança de comercializador sem a 
cobrança de comissões se aplicaria a todos os clientes, incluindo os clientes grossistas.

Alteração 443
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em derrogação do n.º 2, os Estados-
Membros podem optar por autorizar os 
comercializadores a cobrar comissões de 
rescisão de contrato aos clientes que 
pretendam pôr termo os seus contratos de 
fornecimento a prazo antes da sua data de 
vencimento. Essas comissões só poderão 
ser cobradas se os clientes beneficiarem de 
uma vantagem comprovada desses 
contratos. Além disso, essas comissões não 
podem exceder as perdas económicas 
diretas para o fornecedor do cliente que 
põe termo ao contrato, incluindo o custo de 
quaisquer investimentos ou serviços 
agrupados já realizados para o cliente 

3. Em derrogação do n.º 2, os Estados-
Membros podem optar por autorizar os 
comercializadores a cobrar comissões de 
rescisão de contrato aos clientes que 
pretendam pôr termo aos seus contratos de 
fornecimento a prazo antes da sua data de 
vencimento. Essas comissões só poderão 
ser cobradas se os clientes beneficiarem de 
uma vantagem comprovada desses 
contratos. Além disso, essas comissões 
devem ser proporcionais à vantagem 
concedida aos clientes e não podem 
exceder as perdas económicas diretas para 
o fornecedor do cliente que põe termo ao 
contrato, incluindo o custo de quaisquer 
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como parte do contrato. investimentos ou serviços agrupados já 
realizados para o cliente como parte do 
contrato. O ónus da prova relativamente 
às perdas económicas diretas deve recair 
sempre sobre o comercializador e deve ser 
objeto de monitorização pela entidade 
reguladora nacional.

Em situações de investimentos agrupados 
em equipamento, as perdas económicas 
devem ser determinadas com base ou no 
valor residual pro rata temporis do 
equipamento subsidiado agrupado com o 
contrato no momento da celebração do 
contrato ou no valor remanescente da 
comissão do serviço até ao termo do 
contrato, consoante o que for menor.

Or. en

Alteração 444
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em derrogação do n.º 2, os Estados-
Membros podem optar por autorizar os 
comercializadores a cobrar comissões de 
rescisão de contrato aos clientes que 
pretendam pôr termo os seus contratos de 
fornecimento a prazo antes da sua data de 
vencimento. Essas comissões só poderão 
ser cobradas se os clientes beneficiarem 
de uma vantagem comprovada desses 
contratos. Além disso, essas comissões 
não podem exceder as perdas económicas 
diretas para o fornecedor do cliente que 
põe termo ao contrato, incluindo o custo 
de quaisquer investimentos ou serviços 
agrupados já realizados para o cliente 
como parte do contrato.

3. Em derrogação do n.º 2, os Estados-
Membros podem optar por autorizar os 
comercializadores a cobrar comissões de 
rescisão de contrato aos clientes que 
pretendam pôr termo aos seus contratos de 
fornecimento a prazo antes da sua data de 
vencimento.

Or. en
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Alteração 445
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em derrogação do n.º 2, os Estados-
Membros podem optar por autorizar os 
comercializadores a cobrar comissões de 
rescisão de contrato aos clientes que 
pretendam pôr termo os seus contratos de 
fornecimento a prazo antes da sua data de 
vencimento. Essas comissões só poderão 
ser cobradas se os clientes beneficiarem de 
uma vantagem comprovada desses 
contratos. Além disso, essas comissões não 
podem exceder as perdas económicas 
diretas para o fornecedor do cliente que 
põe termo ao contrato, incluindo o custo de 
quaisquer investimentos ou serviços 
agrupados já realizados para o cliente 
como parte do contrato.

3. Em derrogação do n.º 2, os Estados-
Membros podem optar por autorizar os 
comercializadores a cobrar comissões de 
rescisão de contrato aos clientes que 
pretendam pôr termo aos seus contratos de 
fornecimento a prazo e a preços fixos antes 
da sua data de vencimento. Essas 
comissões só poderão ser cobradas se os 
clientes beneficiarem de uma vantagem 
comprovada desses contratos. Além disso, 
essas comissões devem ser proporcionais à 
vantagem concedida aos clientes e não 
podem exceder as perdas económicas 
diretas para o fornecedor do cliente que 
põe termo ao contrato, incluindo o custo de 
quaisquer investimentos ou serviços 
agrupados já realizados para o cliente 
como parte do contrato. O ónus da prova 
relativamente às perdas económicas 
diretas deve recair sempre sobre o 
comercializador e deve ser objeto de 
monitorização pela entidade reguladora 
nacional.

Or. en

Alteração 446
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Soledad 
Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em derrogação do n.º 2, os Estados- 3. Em derrogação do n.º 2, os Estados-
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Membros podem optar por autorizar os 
comercializadores a cobrar comissões de 
rescisão de contrato aos clientes que 
pretendam pôr termo os seus contratos de 
fornecimento a prazo antes da sua data de 
vencimento. Essas comissões só poderão 
ser cobradas se os clientes beneficiarem de 
uma vantagem comprovada desses 
contratos. Além disso, essas comissões não 
podem exceder as perdas económicas 
diretas para o fornecedor do cliente que 
põe termo ao contrato, incluindo o custo de 
quaisquer investimentos ou serviços 
agrupados já realizados para o cliente 
como parte do contrato.

Membros podem optar por autorizar os 
comercializadores a cobrar comissões de 
rescisão de contrato aos clientes que 
pretendam pôr termo aos seus contratos de 
fornecimento a prazo antes da sua data de 
vencimento. Essas comissões só poderão 
ser cobradas se os clientes beneficiarem de 
uma vantagem comprovada desses 
contratos. Além disso, essas comissões 
devem ser proporcionais à vantagem 
concedida aos clientes e não podem 
exceder as perdas económicas diretas para 
o fornecedor do cliente que põe termo ao 
contrato, incluindo o custo de quaisquer 
investimentos ou serviços agrupados já 
realizados para o cliente como parte do 
contrato. O ónus da prova relativamente 
às perdas económicas diretas deve recair 
sempre sobre o comercializador e deve ser 
objeto de monitorização pela entidade 
reguladora nacional.

Or. en

Alteração 447
Jaromír Kohlíček

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em derrogação do n.º 2, os 
Estados-Membros podem optar por 
autorizar os comercializadores a cobrar 
comissões de rescisão de contrato aos 
clientes que pretendam pôr termo os seus 
contratos de fornecimento a prazo antes da 
sua data de vencimento. Essas comissões 
só poderão ser cobradas se os clientes 
beneficiarem de uma vantagem 
comprovada desses contratos. Além disso,
essas comissões não podem exceder as 
perdas económicas diretas para o 
fornecedor do cliente que põe termo ao 
contrato, incluindo o custo de quaisquer 
investimentos ou serviços agrupados já 

3. Os prestadores de serviços de 
eletricidade podem cobrar comissões de 
rescisão de contrato aos clientes que 
pretendam pôr termo aos seus contratos de 
fornecimento a prazo antes da sua data de 
vencimento. As comissões de rescisão de 
contrato devem ser claramente indicadas 
no contrato de prestação de serviços.
Essas comissões não podem exceder as 
perdas económicas diretas para o 
fornecedor do cliente que põe termo ao 
contrato, incluindo o custo de quaisquer 
investimentos ou serviços agrupados já 
realizados para o cliente como parte do 
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realizados para o cliente como parte do 
contrato.

contrato.

Or. en

Justificação

Os comercializadores oferecem contratos por períodos fixos, o que lhes dá alguma segurança 
quanto ao seu fornecimento. Nesses contratos, oferecem geralmente descontos no preço aos 
clientes (como forma de recompensar a segurança de manutenção do fornecimento). Se os 
comercializadores não puderem cobrar comissões de rescisão antes do termo do contrato, 
perdem essa segurança de manutenção do fornecimento, o que pode conduzir ao aumento do 
preço da eletricidade.

Alteração 448
Françoise Grossetête

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em derrogação do n.º 2, os Estados-
Membros podem optar por autorizar os 
comercializadores a cobrar comissões de 
rescisão de contrato aos clientes que 
pretendam pôr termo os seus contratos de 
fornecimento a prazo antes da sua data de 
vencimento. Essas comissões só poderão 
ser cobradas se os clientes beneficiarem 
de uma vantagem comprovada desses 
contratos. Além disso, essas comissões não 
podem exceder as perdas económicas 
diretas para o fornecedor do cliente que 
põe termo ao contrato, incluindo o custo de 
quaisquer investimentos ou serviços 
agrupados já realizados para o cliente 
como parte do contrato.

3. Em derrogação do n.º 2, os Estados-
Membros podem optar por autorizar os 
comercializadores a cobrar comissões de 
rescisão de contrato aos clientes que 
pretendam pôr termo aos seus contratos de 
fornecimento a prazo antes da sua data de 
vencimento. Além disso, essas comissões 
não podem exceder as perdas económicas 
diretas para o fornecedor do cliente que 
põe termo ao contrato, incluindo o custo de 
quaisquer investimentos ou serviços 
agrupados já realizados para o cliente 
como parte do contrato.

Or. en

Alteração 449
Miroslav Poche, Pavel Poc
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Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em derrogação do n.º 2, os 
Estados-Membros podem optar por 
autorizar os comercializadores a cobrar 
comissões de rescisão de contrato aos 
clientes que pretendam pôr termo os seus 
contratos de fornecimento a prazo antes da 
sua data de vencimento. Essas comissões 
só poderão ser cobradas se os clientes 
beneficiarem de uma vantagem 
comprovada desses contratos. Além disso, 
essas comissões não podem exceder as 
perdas económicas diretas para o 
fornecedor do cliente que põe termo ao 
contrato, incluindo o custo de quaisquer 
investimentos ou serviços agrupados já 
realizados para o cliente como parte do 
contrato.

3. Os prestadores de serviços de 
eletricidades podem cobrar comissões de 
rescisão de contrato aos clientes que 
pretendam pôr termo aos seus contratos de 
fornecimento a prazo antes da sua data de 
vencimento. Quaisquer comissões desse 
tipo devem ser indicadas claramente no 
contrato de fornecimento e essas 
comissões só poderão ser cobradas se os 
clientes beneficiarem de uma vantagem 
comprovada no momento da celebração 
do contrato. Além disso, essas comissões 
não podem exceder as perdas económicas 
diretas para o fornecedor do cliente que 
põe termo ao contrato, incluindo o custo de 
quaisquer investimentos ou serviços 
agrupados já realizados para o cliente 
como parte do contrato.

Or. en

Justificação

A formulação sugerida não garantiria o mesmo nível de proteção dos clientes em todos os 
Estados-Membros. As comissões de rescisão para contratos a prazo devem ser comunicadas 
com bastante antecedência, já que os clientes devem ser devidamente informados das 
possíveis comissões com que se possam deparar.

Alteração 450
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em derrogação do n.º 2, os Estados-
Membros podem optar por autorizar os 
comercializadores a cobrar comissões de 
rescisão de contrato aos clientes que 
pretendam pôr termo os seus contratos de 

3. Em derrogação do n.º 2, os Estados-
Membros podem optar por autorizar os 
comercializadores a cobrar comissões de 
rescisão de contrato aos clientes finais que 
pretendam pôr termo aos seus contratos de 



PE609.627v02-00 82/186 AM\1135603PT.docx

PT

fornecimento a prazo antes da sua data de 
vencimento. Essas comissões só poderão 
ser cobradas se os clientes beneficiarem de 
uma vantagem comprovada desses 
contratos. Além disso, essas comissões não 
podem exceder as perdas económicas 
diretas para o fornecedor do cliente que 
põe termo ao contrato, incluindo o custo de 
quaisquer investimentos ou serviços 
agrupados já realizados para o cliente 
como parte do contrato.

fornecimento a prazo antes da sua data de 
vencimento. Essas comissões só poderão 
ser cobradas se os clientes finais
beneficiarem de uma vantagem 
comprovada desses contratos. Além disso, 
essas comissões não podem exceder as 
perdas económicas diretas para o 
fornecedor do cliente final que põe termo 
ao contrato, incluindo o custo de quaisquer 
investimentos ou serviços agrupados já 
realizados para o cliente final como parte 
do contrato.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão leva a concluir que o direito à mudança de comercializador sem a 
cobrança de comissões se aplicaria a todos os clientes, incluindo os clientes grossistas.

Alteração 451
Evžen Tošenovský

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em derrogação do n.º 2, os 
Estados-Membros podem optar por 
autorizar os comercializadores a cobrar 
comissões de rescisão de contrato aos 
clientes que pretendam pôr termo os seus 
contratos de fornecimento a prazo antes da 
sua data de vencimento. Essas comissões 
só poderão ser cobradas se os clientes 
beneficiarem de uma vantagem 
comprovada desses contratos. Além disso, 
essas comissões não podem exceder as 
perdas económicas diretas para o 
fornecedor do cliente que põe termo ao 
contrato, incluindo o custo de quaisquer 
investimentos ou serviços agrupados já 
realizados para o cliente como parte do 
contrato.

3. Os Estados-Membros devem 
autorizar os prestadores de serviços de 
eletricidade a cobrar comissões de rescisão 
de contrato aos clientes que pretendam pôr 
termo aos seus contratos de fornecimento a 
prazo antes da sua data de vencimento. 
Essas comissões devem ser claramente 
indicadas no contrato de prestação de 
serviços. Além disso, essas comissões não 
podem exceder as perdas económicas 
diretas para o prestador de serviços de 
eletricidade do cliente que põe termo ao 
contrato, incluindo o custo de quaisquer 
investimentos ou serviços agrupados já 
realizados para o cliente como parte do 
contrato.
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Or. en

Alteração 452
Angelika Mlinar

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em derrogação do n.º 2, os Estados-
Membros podem optar por autorizar os 
comercializadores a cobrar comissões de 
rescisão de contrato aos clientes que 
pretendam pôr termo os seus contratos de 
fornecimento a prazo antes da sua data de 
vencimento. Essas comissões só poderão 
ser cobradas se os clientes beneficiarem de 
uma vantagem comprovada desses 
contratos. Além disso, essas comissões não 
podem exceder as perdas económicas 
diretas para o fornecedor do cliente que 
põe termo ao contrato, incluindo o custo de 
quaisquer investimentos ou serviços 
agrupados já realizados para o cliente 
como parte do contrato.

3. Em derrogação do n.º 2, os Estados-
Membros podem optar por autorizar os 
comercializadores a cobrar comissões de 
rescisão de contrato aos clientes que 
pretendam pôr termo aos seus contratos de 
fornecimento a prazo antes da sua data de 
vencimento. Essas comissões só poderão 
ser cobradas se forem comunicadas de 
forma clara, e antecipadamente, aos 
clientes. Além disso, essas comissões não 
podem exceder as perdas económicas 
diretas para o fornecedor do cliente que 
põe termo ao contrato, incluindo o custo de 
quaisquer investimentos ou serviços 
agrupados já realizados para o cliente 
como parte do contrato.

Or. en

Alteração 453
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Em situações de investimentos 
agrupados em equipamento, as perdas 
económicas devem ser determinadas com 
base ou no valor residual pro rata 
temporis do equipamento subsidiado 
agrupado com o contrato no momento da 
celebração do contrato ou no valor 
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remanescente da comissão do serviço até 
ao termo do contrato, consoante o que for 
menor.

Or. en

Alteração 454
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem 
garantir que é concedido a todos os clientes 
o direito a mudar de comercializador, de 
forma não discriminatória no que respeita a 
custos, esforço ou prazos.

4. Os Estados-Membros devem 
garantir que é concedido a todos os clientes 
o direito a mudar de comercializador, de 
forma não discriminatória no que respeita a 
custos, esforço ou prazos, nomeadamente 
para os que produzem, armazenam, 
consomem e vendem eletricidade, tanto 
individual como conjuntamente, e os que 
possuem veículos elétricos.

Os fornecedores de serviços agrupados 
devem dar aos clientes finais a 
possibilidade de cancelarem ou mudarem 
partes específicas do contrato agrupado.

Or. en

Alteração 455
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem 
garantir que é concedido a todos os clientes 
o direito a mudar de comercializador, de 
forma não discriminatória no que respeita a 
custos, esforço ou prazos.

4. Os Estados-Membros devem 
garantir que é concedido a todos os clientes 
o direito a mudar de comercializador, de 
forma não discriminatória no que respeita a 
custos, esforço ou prazos, nomeadamente 
para os que produzem, armazenam, 
consomem e vendem eletricidade, tanto 
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individual como conjuntamente, e os que 
possuem veículos elétricos.

Os fornecedores de serviços agrupados 
devem dar aos clientes finais a 
possibilidade de cancelarem ou mudarem 
partes específicas do contrato agrupado.

Or. en

Alteração 456
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem 
garantir que é concedido a todos os clientes 
o direito a mudar de comercializador, de 
forma não discriminatória no que respeita a 
custos, esforço ou prazos.

4. Os Estados-Membros devem 
garantir que é concedido a todos os clientes 
o direito a mudar de comercializador, de 
forma não discriminatória no que respeita a 
custos, esforço ou prazos. Os fornecedores 
de serviços agrupados devem dar aos 
clientes finais a possibilidade de 
cancelarem ou mudarem partes 
específicas do contrato agrupado.

Or. en

Alteração 457
Jaromír Kohlíček

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem 
garantir que é concedido a todos os clientes 
o direito a mudar de comercializador, de 
forma não discriminatória no que respeita a 
custos, esforço ou prazos.

4. Os Estados-Membros devem 
garantir que é concedido a todos os clientes 
o direito a mudar de prestador de serviços 
de eletricidade, de forma não 
discriminatória no que respeita a custos, 
esforço ou prazos.
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Or. en

Justificação

É necessário assegurar a proteção dos clientes relativamente a todos os intervenientes no 
mercado da eletricidade – não apenas face aos comercializadores, mas também aos 
agregadores.

Alteração 458
Evžen Tošenovský

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem 
garantir que é concedido a todos os clientes 
o direito a mudar de comercializador, de 
forma não discriminatória no que respeita a 
custos, esforço ou prazos.

4. Os Estados-Membros devem 
garantir que é concedido a todos os clientes 
o direito a mudar de prestador de serviços 
de eletricidade, de forma não 
discriminatória no que respeita a custos, 
esforço ou prazos.

Or. en

Alteração 459
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os clientes domésticos devem ser 
livres de participar em regimes de 
mudança coletiva. Os Estados-Membros 
devem eliminar todos os obstáculos 
regulamentares ou administrativos em 
matéria de regimes de mudança coletiva, 
criando um quadro que assegure a 
máxima proteção dos consumidores a fim 
de evitar quaisquer práticas abusivas.
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Or. en

Alteração 460
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros devem 
garantir que o processo de mudança é 
imparcial e não discriminatório e que os 
intervenientes no mercado coordenam 
esforços no sentido de assegurar a fluidez 
do processo.

Or. en

Alteração 461
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros devem 
garantir que o processo de mudança é 
imparcial e não discriminatório e que os 
intervenientes no mercado coordenam 
esforços no sentido de assegurar a fluidez 
do processo.

Or. en

Alteração 462
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, 
Eugen Freund, Edouard Martin

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros devem 
garantir que não é permitida a prática de 
venda porta a porta por qualquer 
interveniente nos mercados da 
eletricidade e/ou do gás.

Or. en

Justificação

A realização de visitas pessoais não solicitadas a casa dos consumidores, frequentemente no 
intuito de os pressionar a celebrarem novos contratos na hora, não deve ter lugar na 
sociedade moderna e deve deixar de ser permitida. Estas práticas de venda porta a porta 
aproveitam-se frequentemente dos mais vulneráveis, resultando amiúde na celebração de 
contratos com tarifas que não os beneficiam.

Alteração 463
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 12 – ponto 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. Os Estados-Membros, através das 
suas entidades reguladoras nacionais, 
devem facilitar a realização de 
campanhas de mudança coletiva, através 
da eliminação de obstáculos 
regulamentares e burocráticos.

Or. en

Alteração 464
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta de diretiva
Artigo 12 – ponto 4-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

4-B. Os Estados-Membros, através das 
suas entidades reguladoras nacionais, 
devem facilitar a realização de 
campanhas de mudança coletiva, através 
da eliminação de obstáculos 
regulamentares e burocráticos.

Or. en

Alteração 465
Paul Rübig

Proposta de diretiva
Artigo 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º-A

É necessário eliminar, o mais depressa 
possível, todas as distorções do mercado 
resultantes da aplicação insuficiente da 
Recomendação de 24 de outubro de 2006 
sobre a gestão dos recursos financeiros 
para o desmantelamento de instalações 
nucleares, do combustível irradiado e dos 
resíduos radioativos e da Diretiva
2011/70/Euratom do Conselho; a 
participação de instalações nucleares 
comerciais no mercado interno da energia 
deve ser subordinada à internalização dos 
custos externos associados ao 
funcionamento dessas instalações. 

Or. en

Alteração 466
Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Dan Nica, Soledad Cabezón Ruiz, José 
Blanco López

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1



PE609.627v02-00 90/186 AM\1135603PT.docx

PT

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
assegurar que, caso um cliente final 
pretenda celebrar um contrato com um 
agregador, esse compromisso não está 
sujeito ao consentimento do fornecedor do 
cliente final.

1. Os Estados-Membros devem 
assegurar que, caso um cliente final 
pretenda celebrar um contrato com um 
agregador, esse compromisso não está 
sujeito ao consentimento do fornecedor do 
cliente final.

Os Estados-Membros devem garantir que 
o comercializador é informado sobre 
quaisquer contratos entre o seu cliente e 
um agregador. Os Estados-Membros 
devem garantir que os clientes finais que 
têm contratos com agregadores têm os 
mesmos direitos que os clientes finais sem 
contratos com agregadores, 
nomeadamente o direito ao acesso às 
mesmas propostas e às mesmas tarifas.

Os Estados-Membros devem garantir que 
os clientes finais são plenamente 
informados pelos agregadores das 
vantagens e dos riscos inerentes aos 
contratos que lhes são oferecidos.

Or. en

Alteração 467
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
assegurar que, caso um cliente final 
pretenda celebrar um contrato com um 
agregador, esse compromisso não está 
sujeito ao consentimento do fornecedor do 
cliente final.

1. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os clientes finais não são 
impedidos pelo seu fornecedor de celebrar 
um contrato com um agregador. Caso um 
cliente final pretenda celebrar um contrato 
com um agregador independente e vender 
flexibilidade ao mercado através de um
agregador, esse compromisso não está 
sujeito ao consentimento do fornecedor do 
cliente final. Não deve ser permitido que 
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os fornecedores alterem os seus contratos 
com os clientes se os clientes decidirem 
celebrar um contrato com um agregador 
independente para rentabilizar a sua 
flexibilidade. Os clientes finais que 
tenham celebrado um contrato com um 
agregador devem ter acesso às mesmas 
propostas e tarifas dos fornecedores que 
os clientes sem esses serviços.

Or. en

Alteração 468
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
assegurar que, caso um cliente final 
pretenda celebrar um contrato com um 
agregador, esse compromisso não está 
sujeito ao consentimento do fornecedor do 
cliente final.

1. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os clientes finais não são 
impedidos pelo seu fornecedor de celebrar 
um contrato com um agregador e que, 
caso um cliente final pretenda celebrar um 
contrato com um agregador, esse 
compromisso não está sujeito ao 
consentimento do fornecedor do cliente 
final. Os fornecedores não devem incluir 
disposições no contrato que exijam o seu 
consentimento prévio para que o 
agregador do cliente final possa ter acesso 
a qualquer mercado pertinente em nome 
do consumidor. Os clientes finais que 
tenham celebrado um contrato com um 
agregador devem ter acesso às mesmas 
propostas e tarifas dos fornecedores que 
os clientes sem esses serviços.

Or. en

Alteração 469
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini
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Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
assegurar que, caso um cliente final 
pretenda celebrar um contrato com um 
agregador, esse compromisso não está 
sujeito ao consentimento do fornecedor do 
cliente final.

1. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os clientes finais não são 
impedidos pelo seu fornecedor de celebrar 
um contrato com um agregador e que, 
caso um cliente final pretenda celebrar um
contrato com um agregador, esse 
compromisso não está sujeito ao 
consentimento do fornecedor do cliente 
final. Os clientes finais que tenham 
celebrado um contrato com um agregador 
devem ter acesso às mesmas propostas e 
tarifas dos fornecedores que os clientes 
sem esses serviços.

Or. en

Justificação

Um consumidor não deve ser bloqueado pelo novo fornecedor que escolheu devido ao facto 
de ter celebrado um contrato com um agregador. Simultaneamente, os clientes devem ter 
direitos semelhantes relativamente aos agregadores no que diz respeito à mudança de 
fornecedores. Tal tornará ambos os mercados mais dinâmicos e evitará situações 
desnecessárias de vinculação, especialmente se os serviços forem agrupados. Os contratos de 
resposta da procura podem não ser adequados para todos os clientes e os riscos podem ser 
maiores para alguns grupos.

Alteração 470
Jaromír Kohlíček

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
assegurar que, caso um cliente final 
pretenda celebrar um contrato com um 
agregador, esse compromisso não está 
sujeito ao consentimento do fornecedor do 
cliente final.

1. Os Estados-Membros devem 
assegurar que, caso um cliente final 
pretenda celebrar um contrato com um 
agregador, esse compromisso não está 
sujeito ao consentimento do fornecedor do 
cliente final. O fornecedor deve ser 
devidamente informado caso o cliente 
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celebre um contrato com um agregador e 
sempre que haja alterações no consumo e 
na produção do cliente induzidas pelo 
agregador.

Or. en

Justificação

O agregador, através do seu contrato com o cliente, influencia o desequilíbrio do fornecedor 
desse cliente, devendo o agregador, por conseguinte, informar o fornecedor sobre o contrato 
celebrado com o cliente.

Alteração 471
Evžen Tošenovský

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
assegurar que, caso um cliente final 
pretenda celebrar um contrato com um 
agregador, esse compromisso não está 
sujeito ao consentimento do fornecedor do 
cliente final.

1. Os Estados-Membros devem 
assegurar que, caso um cliente final 
pretenda celebrar um contrato com um 
agregador, esse compromisso não está 
sujeito ao consentimento do fornecedor do 
cliente final. O fornecedor deve ser 
devidamente informado caso o cliente 
celebre um contrato com um agregador e 
sempre que haja alterações no consumo e 
na produção do cliente induzidas pelo 
agregador.

Or. en

Alteração 472
Pavel Telička

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 1. Os Estados-Membros devem 
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assegurar que, caso um cliente final 
pretenda celebrar um contrato com um 
agregador, esse compromisso não está 
sujeito ao consentimento do fornecedor do 
cliente final.

assegurar que, caso um cliente final 
pretenda celebrar um contrato com um 
agregador, esse compromisso não está 
sujeito ao consentimento do fornecedor do 
cliente final. O fornecedor deve ser 
devidamente informado caso o cliente 
celebre um contrato com um agregador.

Or. en

Alteração 473
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 
Telička, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
assegurar que, caso um cliente final 
pretenda celebrar um contrato com um 
agregador, esse compromisso não está 
sujeito ao consentimento do fornecedor do 
cliente final.

1. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os clientes finais são livres 
de celebrar um contrato com um 
agregador e que, caso um cliente final 
pretenda celebrar um contrato com um 
agregador independente, esse 
compromisso não está sujeito ao 
consentimento do fornecedor do cliente 
final.

Or. en

Alteração 474
Miroslav Poche, Pavel Poc

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
assegurar que, caso um cliente final 
pretenda celebrar um contrato com um 
agregador, esse compromisso não está 
sujeito ao consentimento do fornecedor do 
cliente final.

1. Os Estados-Membros devem 
assegurar que, caso um cliente final 
pretenda celebrar um contrato com um 
agregador, esse compromisso não está 
sujeito ao consentimento do fornecedor do 
cliente final. O fornecedor deve ser 
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informado caso o cliente celebre um 
contrato desse tipo.

Or. en

Justificação

Os fornecedores têm de ser devidamente informados se os clientes celebrarem contratos com 
agregadores para que possam adaptar-se às alterações nos padrões de consumo do cliente.

Alteração 475
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem 
garantir que os clientes finais são 
plenamente informados pelos agregadores 
das vantagens e dos riscos inerentes aos 
contratos que lhes são oferecidos, de uma 
forma que permita aos clientes finais 
comparar a adequação dessa oferta com a 
de outros tipos de tarifas disponíveis no 
mercado. A informação apresentada deve 
ser comparável entre fornecedores de 
agregação. Os Estados-Membros devem 
garantir que os agregadores tomam 
medidas pertinentes para assegurar que 
os clientes não celebram contratos 
inadequados.

Or. en

Alteração 476
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem 
garantir que os clientes finais são 
plenamente informados pelos agregadores 
das vantagens e dos riscos inerentes aos 
contratos que lhes são oferecidos, de uma 
forma que permita aos clientes finais 
comparar a adequação dessa oferta com a 
de outros tipos de tarifas disponíveis no 
mercado. A informação apresentada deve 
ser comparável entre fornecedores de 
agregação.

Or. en

Alteração 477
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Sem prejuízo das regras da União 
em matéria de proteção dos 
consumidores, nomeadamente a Diretiva 
2011/83/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho e a Diretiva 93/13/CEE do 
Conselho, os Estados-Membros devem 
garantir que os contratos celebrados entre 
os clientes finais e os agregadores estão 
em conformidade com as condições 
estabelecidas no artigo 10.º, alíneas a) a 
l), ajustadas ao modelo de negócio 
específico do agregador.

Or. en

Alteração 478
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem 
garantir que os clientes finais que 
pretendam pôr termo a um contrato com 
um agregador no respeito das condições 
contratuais, têm direito a essa rescisão no 
prazo de três semanas.

2. Os Estados-Membros devem 
garantir que os clientes finais que 
pretendam pôr termo a um contrato em 
vigor com um agregador tenham direito a 
essa rescisão, a contar a partir da 
conclusão de avaliações de flexibilidade 
prévias e de procedimentos de aprovação,
no respeito da flexibilidade acordada e das 
condições contratuais, que diferem por 
natureza das relações entre 
comercializadores e clientes.

Or. en

Justificação

Os agregadores têm de levar a cabo uma avaliação prévia e procedimentos de aprovação. 
Deve entender-se que a rescisão de contratos flexíveis só é possível após a observância destes 
períodos.

Alteração 479
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem 
garantir que os clientes finais que 
pretendam pôr termo a um contrato com 
um agregador no respeito das condições 
contratuais, têm direito a essa rescisão no 
prazo de três semanas.

2. Os Estados-Membros devem 
garantir que os clientes finais que 
pretendam pôr termo a um contrato com 
um agregador no respeito das condições 
contratuais, têm direito a essa rescisão no 
prazo de três semanas. Com base numa 
análise de custo-benefício, este prazo deve 
ser reduzido para 24 horas o mais 
rapidamente possível e, o mais tardar, até 
2022.

Or. en
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Alteração 480
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem 
garantir que os clientes finais que 
pretendam pôr termo a um contrato com 
um agregador no respeito das condições 
contratuais, têm direito a essa rescisão no 
prazo de três semanas.

2. Os Estados-Membros devem 
garantir que os clientes finais que 
pretendam pôr termo a um contrato com 
um agregador no respeito das condições 
contratuais, têm direito a essa rescisão no 
prazo de três semanas. Com base numa 
análise de custo-benefício, este prazo deve 
ser reduzido para 24 horas o mais 
rapidamente possível e, o mais tardar, até 
2022.

Or. en

Alteração 481
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem 
garantir que os clientes finais que 
pretendam pôr termo a um contrato com 
um agregador no respeito das condições 
contratuais, têm direito a essa rescisão no 
prazo de três semanas.

2. Os Estados-Membros devem 
garantir que os clientes finais que 
pretendam pôr termo a um contrato com 
um agregador ou mudar de agregador no 
respeito das condições contratuais, têm 
direito a essa rescisão ou mudança de 
agregador no prazo de três semanas.

Or. en

Alteração 482
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Soledad 
Cabezón Ruiz, José Blanco López
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Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem 
garantir que os clientes finais que 
pretendam pôr termo a um contrato com 
um agregador no respeito das condições 
contratuais, têm direito a essa rescisão no 
prazo de três semanas.

2. Os Estados-Membros devem 
garantir que os clientes finais que 
pretendam pôr termo a um contrato com 
um agregador no respeito das condições 
contratuais, têm direito a essa rescisão no 
prazo de um dia útil.

Or. en

Alteração 483
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No caso dos clientes finais que 
põem termo a um contrato a prazo com 
um agregador antes da data de 
vencimento, os Estados-Membros devem 
assegurar que a eventual comissão de 
rescisão não excede os prejuízos 
económicos diretos para o agregador, 
incluindo o custo de eventuais 
investimentos ou serviços agrupados já 
realizados para o cliente final como parte 
do contrato.

Suprimido

Or. en

Alteração 484
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No caso dos clientes finais que 3. No caso dos clientes finais que 
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põem termo a um contrato a prazo com um 
agregador antes da data de vencimento, os 
Estados-Membros devem assegurar que a 
eventual comissão de rescisão não excede 
os prejuízos económicos diretos para o 
agregador, incluindo o custo de eventuais 
investimentos ou serviços agrupados já 
realizados para o cliente final como parte 
do contrato.

põem termo a um contrato a prazo com um 
agregador antes da data de vencimento, os 
Estados-Membros devem assegurar que a 
eventual comissão de rescisão não excede 
os prejuízos económicos diretos para o 
agregador, incluindo o custo de eventuais 
investimentos ou serviços agrupados já 
realizados para o cliente final como parte 
do contrato. O ónus da prova 
relativamente aos prejuízos económicos 
diretos deve recair sempre sobre o 
agregador e deve ser objeto de 
monitorização pela entidade reguladora 
nacional.

Em situações de investimentos agrupados 
em equipamento, as perdas económicas 
devem ser determinadas com base ou no 
valor residual pro rata temporis do 
equipamento subsidiado agrupado com o 
contrato no momento da celebração do 
contrato ou no valor remanescente da 
comissão do serviço até ao termo do 
contrato, consoante o que for menor.

Or. en

Alteração 485
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Eugen Freund, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No caso dos clientes finais que 
põem termo a um contrato a prazo com um 
agregador antes da data de vencimento, os 
Estados-Membros devem assegurar que a 
eventual comissão de rescisão não excede 
os prejuízos económicos diretos para o 
agregador, incluindo o custo de eventuais 
investimentos ou serviços agrupados já 
realizados para o cliente final como parte 
do contrato.

3. No caso dos clientes finais que 
põem termo a um contrato a prazo com um 
agregador antes da data de vencimento, os 
Estados-Membros devem assegurar que a 
eventual comissão de rescisão não excede 
os prejuízos económicos diretos para o 
agregador, incluindo o custo de eventuais 
investimentos ou serviços agrupados já 
realizados para o cliente final como parte 
do contrato.

O ónus da prova relativamente aos 
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prejuízos económicos diretos deve recair 
sempre sobre o agregador e deve ser 
objeto de monitorização pela entidade 
reguladora nacional.

Or. en

Alteração 486
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No caso dos clientes finais que 
põem termo a um contrato a prazo com 
um agregador antes da data de 
vencimento, os Estados-Membros devem 
assegurar que a eventual comissão de 
rescisão não excede os prejuízos 
económicos diretos para o agregador, 
incluindo o custo de eventuais 
investimentos ou serviços agrupados já 
realizados para o cliente final como parte 
do contrato.

3. Os Estados-Membros devem 
assegurar que não são cobradas comissões 
ao cliente final relacionadas com a 
rescisão do contrato ou a mudança de 
agregador.

Or. en

Alteração 487
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No caso dos clientes finais que 
põem termo a um contrato a prazo com um 
agregador antes da data de vencimento, os 
Estados-Membros devem assegurar que a 
eventual comissão de rescisão não excede 
os prejuízos económicos diretos para o 
agregador, incluindo o custo de eventuais 

3. No caso dos clientes finais que 
põem termo a um contrato a prazo com um 
agregador antes da data de vencimento, os 
Estados-Membros devem assegurar que a 
eventual comissão de rescisão não excede 
os prejuízos económicos diretos para o
agregador, incluindo o custo de eventuais 
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investimentos ou serviços agrupados já 
realizados para o cliente final como parte 
do contrato.

investimentos ou serviços agrupados já 
realizados para o cliente final como parte 
do contrato. O ónus da prova 
relativamente aos prejuízos económicos 
diretos deve recair sempre sobre o 
agregador e deve ser objeto de 
monitorização pela entidade reguladora 
nacional.

Or. en

Alteração 488
Patrizia Toia

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No caso dos clientes finais que 
põem termo a um contrato a prazo com um 
agregador antes da data de vencimento, os 
Estados-Membros devem assegurar que a 
eventual comissão de rescisão não excede 
os prejuízos económicos diretos para o 
agregador, incluindo o custo de eventuais 
investimentos ou serviços agrupados já 
realizados para o cliente final como parte 
do contrato.

3. No caso dos clientes finais que 
põem termo a um contrato a prazo com um 
agregador antes da data de vencimento, os 
Estados-Membros devem assegurar que a 
eventual comissão de rescisão não excede 
os prejuízos económicos diretos para o 
agregador, incluindo o custo de eventuais 
investimentos, equipamentos ou serviços 
agrupados já realizados para o cliente final 
como parte do contrato.

Or. en

Justificação

Os agregadores podem ter de fornecer aos consumidores equipamentos necessários para a 
prestação de serviços de resposta da procura. Os agregadores podem ter fixado a 
recuperação desses custos no âmbito do contrato a prazo com o cliente. No caso de o cliente 
pôr termo ao contrato com o agregador antecipadamente, deve ser permitido ao agregador 
recuperar esses custos relativos aos equipamentos fornecidos.

Alteração 489
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús
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Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Em derrogação do n.º 3, os 
Estados-Membros podem optar por 
autorizar os agregadores a cobrar 
comissões de rescisão de contrato aos 
clientes que pretendam pôr termo aos seus 
contratos de fornecimento a prazo antes 
da sua data de vencimento.

Or. en

Alteração 490
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os clientes finais têm direito 
a receber todos os dados pertinentes sobre 
a resposta da procura ou sobre a 
eletricidade fornecida ou vendida, no 
mínimo, uma vez por ano.

4. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os clientes finais têm direito 
a receber documentos de liquidação das 
faturas e informações relativas à 
liquidação de faturas e dados sobre a 
resposta da procura ou sobre a eletricidade 
fornecida ou vendida, em conformidade 
com o artigo 18.º e o anexo II. Esta 
informação deve ser transmitida sem 
custos para o cliente final.

Or. en

Alteração 491
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem 4. Os Estados-Membros devem 
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assegurar que os clientes finais têm direito 
a receber todos os dados pertinentes sobre 
a resposta da procura ou sobre a 
eletricidade fornecida ou vendida, no 
mínimo, uma vez por ano.

assegurar que os clientes finais têm direito 
a receber documentos de liquidação das 
faturas e informações relativas à 
liquidação de faturas e dados sobre a 
resposta da procura ou sobre a eletricidade 
fornecida ou vendida, em conformidade 
com o artigo 18.º e o anexo II. Esta 
informação deve ser transmitida sem 
custos para o cliente final.

Or. en

Alteração 492
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Soledad 
Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os clientes finais têm direito 
a receber todos os dados pertinentes sobre 
a resposta da procura ou sobre a 
eletricidade fornecida ou vendida, no 
mínimo, uma vez por ano.

4. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os clientes finais têm direito 
a receber todos os dados pertinentes sobre 
a resposta da procura ou sobre a 
eletricidade fornecida ou vendida e os 
dados relativos à liquidação, mediante 
pedido, no prazo de dois dias úteis e sem 
custos adicionais e, no mínimo, uma vez 
por ano.

Or. en

Alteração 493
Jaromír Kohlíček

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os clientes finais têm direito 
a receber todos os dados pertinentes sobre 
a resposta da procura ou sobre a 

4. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os clientes finais têm direito 
a receber todos os dados pertinentes sobre 
a resposta da procura ou sobre a 
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eletricidade fornecida ou vendida, no 
mínimo, uma vez por ano.

eletricidade fornecida ou vendida, com a 
frequência prevista no artigo 18.º.

Or. en

Justificação

No que diz respeito aos direitos contratuais dos clientes, não deve haver distinção entre 
comercializadores e agregadores.

Alteração 494
Miroslav Poche, Pavel Poc

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os clientes finais têm direito 
a receber todos os dados pertinentes sobre 
a resposta da procura ou sobre a 
eletricidade fornecida ou vendida, no 
mínimo, uma vez por ano.

4. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os clientes finais têm direito 
a receber todos os dados pertinentes sobre 
a resposta da procura ou sobre a 
eletricidade fornecida ou vendida, com a 
frequência prevista no artigo 18.º.

Or. en

Justificação

No que diz respeito aos direitos contratuais dos clientes, não deve haver distinção entre 
comercializadores e agregadores.

Alteração 495
Evžen Tošenovský

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os clientes finais têm direito 
a receber todos os dados pertinentes sobre 
a resposta da procura ou sobre a 

4. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os clientes finais têm direito 
a receber todos os dados pertinentes sobre 
a resposta da procura ou sobre a 
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eletricidade fornecida ou vendida, no 
mínimo, uma vez por ano.

eletricidade fornecida ou vendida, com a 
frequência prevista no artigo 18.º.

Or. en

Alteração 496
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os clientes finais têm direito 
a receber todos os dados pertinentes sobre 
a resposta da procura ou sobre a 
eletricidade fornecida ou vendida, no 
mínimo, uma vez por ano.

4. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os clientes finais têm direito 
a receber todos os dados pertinentes sobre 
a resposta da procura pelo menos, uma vez 
por mês e, mediante pedido, também em 
formato eletrónico.

Or. en

Alteração 497
Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Carolina 
Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os clientes finais têm direito 
a receber todos os dados pertinentes sobre 
a resposta da procura ou sobre a 
eletricidade fornecida ou vendida, no 
mínimo, uma vez por ano.

4. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os clientes finais têm direito 
a receber todos os dados pertinentes sobre 
a resposta da procura ou sobre a 
eletricidade fornecida ou vendida, no 
mínimo, uma vez por mês.

Or. en

Alteração 498
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana
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Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os clientes finais têm direito 
a receber todos os dados pertinentes sobre 
a resposta da procura ou sobre a 
eletricidade fornecida ou vendida, no 
mínimo, uma vez por ano.

4. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os clientes finais têm direito 
a receber periodicamente todos os dados 
pertinentes sobre a resposta da procura ou 
sobre a eletricidade fornecida ou vendida.

Or. en

Alteração 499
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros devem 
garantir que os consumidores que tenham 
celebrado contratos com agregadores:

(a) Dispõem de um ponto único de 
contacto com o agregador se o contrato 
incluir vários serviços e equipamentos;

(b) Têm acesso ao mecanismo de 
resolução de reclamações previsto no 
artigo 26.º para qualquer reclamação 
relacionada com a sua relação com o 
agregador; e

(c) Dispõem de um ponto único de 
contacto para aceder ao mecanismo de 
resolução de litígios relacionados com 
todos os serviços, nomeadamente o 
fornecimento de eletricidade.

Os direitos a que se refere o presente 
número devem ser concedidos sem custos 
para o cliente final.

Or. en
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Alteração 500
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros devem 
garantir que os consumidores que tenham 
celebrado contratos com agregadores:

(a) Dispõem de um ponto único de 
contacto com o agregador se o contrato 
incluir vários serviços e equipamentos;

(b) Têm acesso ao mecanismo de 
resolução de reclamações previsto no 
artigo 26.º para qualquer reclamação 
relacionada com a sua relação com o 
agregador; e

(c) Dispõem de um ponto único de 
contacto para aceder ao mecanismo de 
resolução de litígios relacionados com 
todos os serviços, nomeadamente o 
fornecimento de eletricidade.

Os direitos a que se refere o presente 
número devem ser concedidos sem custos 
para o cliente final.

Or. en

Alteração 501
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros devem 
garantir que os consumidores que tenham 
celebrado contratos com agregadores:

(a) Dispõem de um ponto único de 
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contacto com o agregador se o contrato 
incluir vários serviços e equipamentos;

(b) Têm acesso ao mecanismo de 
resolução de reclamações previsto no 
artigo 26.º para qualquer reclamação 
relacionada com a sua relação com o 
agregador; e

(c) Dispõem de um ponto único de 
contacto para aceder ao mecanismo de 
resolução de litígios relacionados com 
todos os serviços.

Os direitos a que se refere o presente 
número devem ser concedidos sem custos 
para o cliente final.

Or. en

Alteração 502
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros devem 
garantir que os direitos a que se referem os 
n.os 1, 2, 3 e 4 são concedidos a todos os 
clientes finais sem discriminação no que 
respeita a custos, esforço e prazos.

5. Os Estados-Membros devem 
garantir que os direitos a que se referem os 
n.os 1, 1-A, 1-B, 2, 3, 4 e 4-A são 
concedidos a todos os clientes finais sem 
discriminação no que respeita a esforço e 
prazos. Os direitos a que se refere o 
presente número devem ser concedidos 
sem custos para o cliente final.

Or. en

Alteração 503
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros devem 
garantir que os direitos a que se referem os 
n.os 1, 2, 3 e 4 são concedidos a todos os 
clientes finais sem discriminação no que 
respeita a custos, esforço e prazos.

5. Os Estados-Membros devem 
garantir que os direitos a que se referem os 
n.os 1, 1-A, 1-B, 2, 3, 4 e 4-A são 
concedidos a todos os clientes finais sem 
discriminação no que respeita a custos, 
esforço e prazos. Os direitos a que se 
refere o presente artigo devem ser 
concedidos sem custos para o cliente 
final.

Or. en

Alteração 504
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros devem 
garantir que os direitos a que se referem os 
n.os 1, 2, 3 e 4 são concedidos a todos os 
clientes finais sem discriminação no que 
respeita a custos, esforço e prazos.

5. Os Estados-Membros devem 
garantir que os direitos a que se referem os 
n.os 1, 2, 3, 4 e 4-A são concedidos a todos 
os clientes finais sem discriminação no que 
respeita a custos, esforço e prazos.

Or. en

Alteração 505
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 13, n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os Estados-Membros devem 
garantir que os clientes finais que tenham 
celebrado contratos com agregadores não 
percam os seus direitos, nomeadamente o 
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direito de mudar de comercializador, 
previsto no artigo 12.º. Tal não prejudica 
o direito de os agregadores receberem 
informações relativas à alteração de tarifa 
ou mudança de comercializador e 
transmitirem informações aos 
consumidores em matéria de riscos e 
oportunidades ligados a essa nova tarifa, 
uma vez que está relacionada com os 
serviços de agregação contratados. Os 
contratos celebrados com os agregadores 
não podem ser resolvidos pelo agregador 
por motivos de alteração de tarifa ou 
mudança de comercializador.

Or. en

Alteração 506
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 13, n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os Estados-Membros devem 
garantir que os agregadores têm em 
consideração a circunstância de os 
consumidores disporem ou não dos 
produtos e sistemas necessários para 
retirarem benefícios dos serviços 
agregados que lhes são oferecidos. Os 
clientes finais devem poder desligar as 
funções inteligentes de quaisquer 
produtos e sistemas agregados em 
qualquer altura.

Or. en

Alteração 507
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta de diretiva
Artigo 13, n.º 5-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

5-A. Os Estados-Membros devem 
garantir que os agregadores têm em 
consideração a circunstância de os 
consumidores disporem ou não dos 
produtos e sistemas necessários para 
retirarem benefícios dos serviços 
agregados que lhes são oferecidos.

Or. en

Alteração 508
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-B. Os Estados-Membros, através das 
entidades reguladoras nacionais, devem 
monitorizar e apresentar relatórios anuais 
sobre os principais desenvolvimentos no 
que diz respeito a esses contratos, 
nomeadamente as propostas do mercado e 
o impacto nas faturas dos consumidores. 
Caso sejam identificados riscos de 
prejuízos para os consumidores, as 
entidades reguladoras nacionais devem 
modificar os níveis de proteção na medida 
do necessário.

Or. en

Alteração 509
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-B. Os Estados-Membros, através das 
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entidades reguladoras nacionais, devem 
monitorizar e apresentar relatórios anuais 
sobre os principais desenvolvimentos no 
que diz respeito a esses contratos, 
nomeadamente as propostas do mercado e 
o impacto nas faturas dos consumidores. 
Caso sejam identificados riscos de 
prejuízos para os consumidores, as 
entidades reguladoras nacionais devem 
modificar os níveis de proteção na medida 
do necessário.

Or. en

Alteração 510
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 5-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-C. Os Estados-Membros devem 
garantir que os clientes finais que tenham 
celebrado contratos com agregadores não 
percam os seus direitos, nomeadamente o 
direito de mudar de comercializador, 
previsto no artigo 12.º. Tal não prejudica 
o direito de os agregadores receberem 
informações relativas à alteração de tarifa 
ou mudança de comercializador e 
transmitirem informações aos 
consumidores em matéria de riscos e 
oportunidades ligados a essa nova tarifa, 
uma vez que está relacionada com os 
serviços de agregação contratados. Os 
contratos celebrados com os agregadores 
não podem ser resolvidos pelo agregador 
por motivos de alteração de tarifa ou 
mudança de comercializador.

Or. en

Alteração 511
Cornelia Ernst
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Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 5-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-C. Os Estados-Membros devem 
garantir que os clientes finais que tenham 
celebrado contratos com agregadores não 
percam os seus direitos, nomeadamente o 
direito de mudar de comercializador, 
previsto no artigo 12.º. Tal não prejudica 
o direito de os agregadores receberem 
informações relativas à alteração de tarifa 
ou mudança de comercializador e 
transmitirem informações aos 
consumidores em matéria de riscos e 
oportunidades ligados a essa nova tarifa, 
uma vez que está relacionada com os 
serviços de agregação contratados. Os 
contratos celebrados com os agregadores 
não podem ser resolvidos pelo agregador 
por motivos de alteração de tarifa ou 
mudança de comercializador.

Or. en

Alteração 512
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Edouard Martin, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os clientes têm acesso, a 
título gratuito, a pelo menos uma 
ferramenta de comparação de propostas de 
comercializadores que satisfaz os critérios 
de certificação estabelecidos no anexo I. 
As ferramentas de comparação podem ser 
utilizadas por qualquer entidade, incluindo 
as empresas privadas e autoridades ou 
entidades públicas. Os clientes devem ser 
informados da existência dessas 

1. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os clientes têm acesso, a 
título gratuito, a pelo menos uma 
ferramenta de comparação de propostas de 
contratos a título individual ou agregados, 
nomeadamente contratos a preços 
dinâmicos, propostas de comercializadores 
de eletricidade, prestadores de serviços de 
eletricidade e agregadores independentes,
que satisfaz, pelo menos, os critérios de 
certificação estabelecidos no anexo I. As 
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ferramentas. ferramentas de comparação podem ser 
utilizadas por qualquer entidade, incluindo 
as empresas privadas e autoridades ou 
entidades públicas. Pelo menos uma 
ferramenta em cada Estado-Membro deve 
abranger todo o mercado. Os clientes 
devem ser informados da existência dessas 
ferramentas, nomeadamente nas suas 
faturas ou em documentos anexos às 
faturas.

Or. en

Alteração 513
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os clientes têm acesso, a 
título gratuito, a pelo menos uma 
ferramenta de comparação de propostas de 
comercializadores que satisfaz os critérios 
de certificação estabelecidos no anexo I. 
As ferramentas de comparação podem ser 
utilizadas por qualquer entidade, incluindo 
as empresas privadas e autoridades ou 
entidades públicas. Os clientes devem ser 
informados da existência dessas 
ferramentas.

1. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os clientes têm acesso, a 
título gratuito, a pelo menos uma 
ferramenta de comparação de propostas de 
comercializadores que satisfaz, no mínimo,
os critérios de certificação estabelecidos no 
anexo I. As ferramentas de comparação 
podem ser utilizadas por qualquer entidade, 
incluindo as empresas privadas e 
autoridades ou entidades públicas e devem 
abranger todo o mercado dos serviços de 
eletricidade. As ferramentas de 
comparação devem permitir a 
comparação de serviços agregados e 
devem também apresentar as ofertas dos 
agregadores. Os clientes devem ser 
informados da existência dessas 
ferramentas e devem poder comparar 
facilmente o seu contrato atual com as 
ofertas do mercado.

Or. en
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Alteração 514
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os clientes têm acesso, a 
título gratuito, a pelo menos uma 
ferramenta de comparação de propostas de 
comercializadores que satisfaz os critérios 
de certificação estabelecidos no anexo I. 
As ferramentas de comparação podem ser 
utilizadas por qualquer entidade, 
incluindo as empresas privadas e 
autoridades ou entidades públicas. Os 
clientes devem ser informados da 
existência dessas ferramentas.

1. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os clientes têm acesso, a 
título gratuito, a pelo menos uma 
ferramenta de comparação de propostas de 
comercializadores que satisfaz, no mínimo,
os critérios de certificação estabelecidos no 
anexo I e abrange todo o mercado de 
serviços de eletricidade. As ferramentas de 
comparação devem permitir a comparação 
de serviços agregados e devem também 
apresentar as ofertas dos agregadores. Os 
clientes devem ser informados da 
existência dessas ferramentas e devem 
poder comparar facilmente o seu contrato 
atual com outras ofertas.

Or. en

Alteração 515
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem 
garantir que as ferramentas de 
comparação são independentes, 
designadamente de qualquer interesse de 
mercado, para que os clientes possam ter 
acesso a informações atualizadas e 
rigorosas num formato acessível, e que 
estas ferramentas incluem informação 
sobre ofertas agregadas e ofertas e 
serviços de agregadores e programas 
coletivos de mudança de comercializador.

Or. en
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Alteração 516
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem 
garantir que as ferramentas de 
comparação são independentes, 
designadamente de qualquer interesse de 
mercado, para que os clientes possam ter 
acesso a informações atualizadas e 
rigorosas num formato acessível, e que 
estas ferramentas incluem informação 
sobre ofertas agregadas e ofertas e 
serviços de agregadores e programas 
coletivos de mudança de comercializador.

Or. en

Alteração 517
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. As ferramentas de comparação 
devem refletir as melhores informações 
disponíveis sobre os preços futuros da 
eletricidade e um intervalo possível de 
preços, para que os clientes possam 
comparar os contratos a preços 
dinâmicos.

Or. en

Alteração 518
Cornelia Ernst
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Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os clientes devem poder filtrar os 
resultados relativamente aos preços nas 
ofertas agregadas.

Or. en

Alteração 519
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-C. Os clientes devem poder filtrar os 
resultados relativamente aos preços nas 
ofertas agregadas.

Or. en

Alteração 520
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, 
Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Dan Nica, Soledad Cabezón 
Ruiz, José Blanco López

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem 
designar uma autoridade competente 
independente responsável pela certificação 
das ferramentas de comparação e por 
assegurar que essas ferramentas cumprem 
sempre os critérios estabelecidos no 
anexo I.

2. Os Estados-Membros devem 
designar uma autoridade competente 
independente responsável pela certificação 
das ferramentas de comparação e por 
assegurar que essas ferramentas cumprem 
sempre os critérios estabelecidos no 
anexo I. A autoridade independente deve 
ainda investigar, em conjunto com os 
reguladores nacionais, os operadores de 
redes de distribuição e os fornecedores, 
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qual a melhor forma de disponibilizar 
proativamente aos consumidores 
comparações das ofertas a fim de lhes 
permitir saber, mesmo aos consumidores 
que não dispõem de acesso à Internet ou 
competências neste domínio, se podem 
reduzir a sua fatura de eletricidade 
através da mudança de comercializador.

Or. en

Justificação

No entanto, a mera disponibilidade de uma ferramenta de comparação de preços não é 
suficiente. Estes sítios Web devem ser promovidos ativamente e devem ser disponibilizadas 
proativamente comparações de ofertas aos consumidores, especialmente aos que não 
dispõem de acesso à Internet ou competências nesta área, que podem muitas vezes ser quem 
mais beneficiaria da mudança de comercializador. Os meios para contactar proativamente 
este tipo de consumidores mais afastados das ferramentas informáticas podem incluir o envio 
das informações em conjunto com as faturas, nas faturas ou notas de liquidação, ou através 
de outras campanhas, se possível e com respeito pela privacidade dos dados, tendo por base 
os níveis do histórico de consumo do cliente.

Alteração 521
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os fornecedores, os agregadores e
os intermediários pertinentes devem ser 
obrigados a fornecer a informação 
necessária para estas ferramentas 
poderem realizar comparações para os 
clientes finais.

Or. en

Alteração 522
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os fornecedores, os agregadores e 
os intermediários pertinentes devem ser 
obrigados a fornecer a informação 
necessária para estas ferramentas 
poderem realizar comparações para os 
clientes finais.

Or. en

Alteração 523
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem
requerer que as ferramentas de comparação 
a que se refere o n.º 1 incluam critérios de 
comparação relacionados com a natureza 
dos serviços oferecidos pelos 
comercializadores.

3. Os Estados-Membros devem
requerer que as ferramentas de comparação 
a que se refere o n.º 1 incluam critérios de 
comparação relacionados com a natureza 
dos serviços oferecidos pelos 
comercializadores, a qualidade do serviço, 
procedimentos de tratamento de 
reclamações, nível de satisfação do 
consumidor e informações sobre 
reclamações. As «tarifas ecológicas» 
devem ser claramente apresentadas e 
pesquisáveis de acordo com o seu nível de 
adicionalidade. A ferramenta de 
comparação deve identificar e destacar 
claramente as condições excecionais de 
uma oferta, incluindo descontos ou o 
aumento programado do preço durante a 
vigência do contrato.

Or. en

Alteração 524
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, 
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Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Patrizia Toia, Dan Nica, 
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem
requerer que as ferramentas de comparação 
a que se refere o n.º 1 incluam critérios de 
comparação relacionados com a natureza 
dos serviços oferecidos pelos 
comercializadores.

3. Os Estados-Membros devem
requerer que as ferramentas de comparação 
a que se refere o n.º 1 incluam critérios de 
comparação relacionados com a natureza 
dos serviços oferecidos pelos 
comercializadores.

Os fornecedores de eletricidade, os 
prestadores de serviços de eletricidade, os 
agregadores e os intermediários 
pertinentes devem fornecer, mediante 
pedido, as informações necessárias para 
as ferramentas de comparação, 
nomeadamente informações sobre as 
diferentes gamas e utilizações de tarifas, 
taxas e outras informações pertinentes.

Or. en

Alteração 525
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem
requerer que as ferramentas de comparação 
a que se refere o n.º 1 incluam critérios de 
comparação relacionados com a natureza 
dos serviços oferecidos pelos 
comercializadores.

3. Os Estados-Membros devem
requerer que as ferramentas de comparação 
a que se refere o n.º 1 incluam critérios de 
comparação relacionados com a natureza 
dos serviços oferecidos pelos 
comercializadores. As «tarifas ecológicas» 
devem ser claramente apresentadas e 
pesquisáveis de acordo com o seu nível de 
adicionalidade. A ferramenta de 
comparação deve identificar e destacar 
claramente as condições excecionais de 
uma oferta, incluindo descontos ou o 
aumento programado do preço durante a 
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vigência do contrato.

Or. en

Alteração 526
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem
requerer que as ferramentas de comparação 
a que se refere o n.º 1 incluam critérios de 
comparação relacionados com a natureza 
dos serviços oferecidos pelos 
comercializadores.

3. Os Estados-Membros devem
requerer que as ferramentas de comparação 
a que se refere o n.º 1 incluam critérios de 
comparação relacionados com a natureza 
do tipo de energia fornecida e dos serviços 
oferecidos pelos comercializadores, 
conforme estabelecido no anexo I. 

Or. en

Alteração 527
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As ferramentas de comparação de 
propostas de comercializadores poderão ser 
objeto de pedidos de certificação em 
conformidade com o presente artigo, de 
forma voluntária e não discriminatória.

4. As ferramentas de comparação de 
propostas de comercializadores e 
agregadores poderão ser objeto de pedidos 
de certificação em conformidade com o 
presente artigo, de forma voluntária e não 
discriminatória.

Or. en

Alteração 528
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini
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Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As ferramentas de comparação de 
propostas de comercializadores poderão ser 
objeto de pedidos de certificação em 
conformidade com o presente artigo, de 
forma voluntária e não discriminatória.

4. As ferramentas de comparação de 
propostas de comercializadores e 
agregadores poderão ser objeto de pedidos 
de certificação em conformidade com o 
presente artigo, de forma não 
discriminatória.

Or. en

Alteração 529
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, 
Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Dan Nica, Soledad Cabezón 
Ruiz, José Blanco López

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As ferramentas de comparação de 
propostas de comercializadores poderão
ser objeto de pedidos de certificação em 
conformidade com o presente artigo, de 
forma voluntária e não discriminatória.

4. As ferramentas de comparação de 
propostas disponíveis no mercado da 
eletricidade devem ser objeto de pedidos 
de certificação em conformidade com o 
presente artigo, de forma não 
discriminatória.

Or. en

Alteração 530
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
garantir que os clientes finais:

1. Os Estados-Membros devem 
garantir que os clientes finais, nos termos e 
condições definidos por cada 
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Estado-Membro:

Or. en

Alteração 531
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) São autorizados a produzir, 
armazenar, consumir e vender eletricidade 
de produção própria em todos os mercados 
organizados, por conta própria ou através 
de agregadores, sem estarem sujeitos a 
procedimentos desproporcionadamente
burocráticos e taxas não baseadas nos 
custos;

(a) Podem produzir, armazenar e
consumir eletricidade sem utilizar a rede 
pública e vender eletricidade de produção 
própria em todos os mercados organizados, 
incluindo, mas não exclusivamente, os 
mercados grossistas de energia, os 
mercados de serviços auxiliares, os 
mecanismos de capacidade e os mercados 
de retalho de energia, por conta própria ou 
coletivamente através de agregadores ou 
de contratos de aquisição de energia, ou 
participar na resposta da procura ou em 
planos de eficiência energética, sem 
estarem sujeitos a procedimentos 
burocráticos, obrigações e taxas
discriminatórios ou desproporcionados.

Or. en

Alteração 532
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) São autorizados a produzir, 
armazenar, consumir e vender eletricidade 
de produção própria em todos os mercados 
organizados, por conta própria ou através 
de agregadores, sem estarem sujeitos a 

(a) São autorizados a produzir, 
armazenar, consumir e vender eletricidade 
de produção própria em todos os mercados 
organizados, incluindo os mercados 
baseados em tecnologias do livro-razão 
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procedimentos desproporcionadamente 
burocráticos e taxas não baseadas nos 
custos;

distribuído, por conta própria ou através de 
agregadores, sem estarem sujeitos a 
procedimentos discriminatórios ou
desproporcionadamente burocráticos, taxas 
não baseadas nos custos, direitos, 
comissões, impostos e encargos 
financeiros que os coloquem em 
desvantagem quando comparados com 
quem produz energia apenas para 
introduzir na rede;

Or. en

Justificação

Ao participarem ativamente no mercado, os consumidores passam a fazer parte da atividade 
económica. Como tal, a Diretiva da Eletricidade deve clarificar que os clientes ativos gozam 
do mesmo tratamento que os outros intervenientes no mercado. Esta clarificação é necessária 
para evitar que os clientes ativos não sejam considerados um grupo distinto no que diz 
respeito aos procedimentos ou às taxas baseadas nos custos.

Alteração 533
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) São autorizados a produzir, 
armazenar, consumir e vender eletricidade 
de produção própria em todos os mercados 
organizados, por conta própria ou através 
de agregadores, sem estarem sujeitos a 
procedimentos desproporcionadamente 
burocráticos e taxas não baseadas nos 
custos;

(a) São autorizados a produzir, 
armazenar, consumir, vender eletricidade 
de produção própria em todos os mercados 
organizados, por conta própria ou através 
de agregadores, bem como a participar nos 
serviços auxiliares do sistema e nos 
mecanismos de resposta da procura, sem 
estarem sujeitos a procedimentos 
discriminatórios ou
desproporcionadamente burocráticos e 
taxas não baseadas nos custos;

Or. en
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Justificação

Ao participarem ativamente no mercado, os consumidores passam a fazer parte da atividade 
económica. Como tal, a Diretiva da Eletricidade deve clarificar que os clientes ativos gozam 
do mesmo tratamento que os outros intervenientes no mercado. Esta clarificação é necessária 
para evitar que os clientes ativos não sejam considerados um grupo distinto no que diz 
respeito aos procedimentos ou às taxas baseadas nos custos.

Alteração 534
Eva Kaili

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) São autorizados a produzir, 
armazenar, consumir e vender eletricidade 
de produção própria em todos os mercados 
organizados, por conta própria ou através 
de agregadores, sem estarem sujeitos a 
procedimentos desproporcionadamente 
burocráticos e taxas não baseadas nos 
custos;

(a) São autorizados a produzir, 
armazenar, consumir e vender eletricidade 
de produção própria em todos os mercados 
organizados, mercados grossistas de 
energia, mercados de serviços auxiliares, 
mecanismos de capacidade, mercados de 
retalho de energia, incluindo as 
comunidades de energia, por conta própria 
e através de agregadores, sem estarem 
sujeitos a procedimentos e taxas
desproporcionadamente onerosos;

Or. en

Justificação

Os procedimentos e as taxas não devem ser desproporcionadamente onerosos para os 
consumidores ativos. As taxas aplicáveis à eletricidade autoconsumida ou de produção 
própria constituem um verdadeiro obstáculo ao desenvolvimento deste modelo de atividade, 
uma vez que reduzem a previsibilidade dos investimentos e limitam os incentivos a produzir e 
a consumir autonomamente de uma forma que apoie (de modo «inteligente») o sistema, em 
especial para os agregados familiares e as pequenas empresas da Europa.

Alteração 535
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) São autorizados a produzir, 
armazenar, consumir e vender eletricidade 
de produção própria em todos os mercados 
organizados, por conta própria ou através 
de agregadores, sem estarem sujeitos a 
procedimentos desproporcionadamente 
burocráticos e taxas não baseadas nos 
custos;

(a) São autorizados a produzir, 
armazenar, consumir e vender eletricidade 
de produção própria em todos os mercados 
organizados, por conta própria ou através 
de agregadores, sem estarem sujeitos a 
procedimentos discriminatórios ou
desproporcionadamente burocráticos e 
taxas não baseadas nos custos;

Or. en

Justificação

Ao participarem ativamente no mercado, os consumidores passam a fazer parte da atividade 
económica. Como tal, a Diretiva da Eletricidade deve clarificar que os clientes ativos gozam 
do mesmo tratamento que os outros intervenientes no mercado. Esta clarificação é necessária 
para evitar que os clientes ativos não sejam considerados um grupo distinto no que diz 
respeito aos procedimentos ou às taxas baseadas nos custos.

Alteração 536
Jaromír Kohlíček

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) São autorizados a produzir, 
armazenar, consumir e vender eletricidade 
de produção própria em todos os mercados 
organizados, por conta própria ou através 
de agregadores, sem estarem sujeitos a 
procedimentos desproporcionadamente 
burocráticos e taxas não baseadas nos 
custos;

(a) São autorizados a produzir, 
armazenar, consumir e vender eletricidade 
de produção própria em mercados da 
energia, por conta própria ou através de 
agregadores, sem estarem sujeitos a 
procedimentos desproporcionadamente 
burocráticos e taxas não baseadas nos 
custos;

Or. en

Alteração 537
Evžen Tošenovský
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Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) São autorizados a produzir, 
armazenar, consumir e vender eletricidade 
de produção própria em todos os mercados 
organizados, por conta própria ou através 
de agregadores, sem estarem sujeitos a 
procedimentos desproporcionadamente 
burocráticos e taxas não baseadas nos 
custos;

(a) São autorizados a produzir, 
armazenar, consumir e vender eletricidade 
de produção própria em mercados da 
energia, por conta própria ou através de 
agregadores, sem estarem sujeitos a 
procedimentos desproporcionadamente 
burocráticos e taxas não baseadas nos 
custos;

Or. en

Alteração 538
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, 
Miroslav Poche, Dan Nica

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) São autorizados a produzir, 
armazenar, consumir e vender eletricidade 
de produção própria em todos os mercados 
organizados, por conta própria ou através 
de agregadores, sem estarem sujeitos a 
procedimentos desproporcionadamente 
burocráticos e taxas não baseadas nos 
custos;

(a) São autorizados a produzir, 
armazenar, consumir e vender eletricidade 
de produção própria em todos os mercados 
organizados, por conta própria ou através 
de agregadores, sem estarem sujeitos a 
procedimentos desproporcionadamente 
burocráticos e taxas excessivas;

Or. en

Alteração 539
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Que são vulneráveis ou vítimas de 
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pobreza energética, nomeadamente os que 
são arrendatários, têm condições, 
incluindo através de medidas que 
facilitem o acesso à informação e a 
financiamento, para participarem nas 
atividades referidas na alínea a) e 
beneficiarem das mesmas, 
designadamente mediante tarifas de 
comercialização reduzidas. Os 
Estados-Membros devem, de dois em dois 
anos, apresentar à Comissão relatórios 
sobre estas medidas, como parte dos seus 
relatórios sobre os progressos registados 
no domínio energético e climático, em 
conformidade com o artigo 21.º do 
[Regulamento relativo à Governação da 
União da Energia, conforme proposto 
pela COM(2016) 759].

Or. en

Alteração 540
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Ao participarem ativamente no 
mercado, os consumidores passam a fazer 
parte da atividade económica. Como tal, a 
presente diretiva deve clarificar que os 
clientes ativos gozam do mesmo 
tratamento que os outros intervenientes 
no mercado. Esta clarificação é 
necessária para evitar que os clientes 
ativos sejam considerados um grupo 
distinto no que diz respeito aos 
procedimentos ou às taxas baseadas nos 
custos.

Or. en
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Alteração 541
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Estão sujeitos a taxas de utilização 
da rede baseadas nos custos, transparentes 
e não discriminatórias, e a contabilidades 
separadas, conforme se trate da 
eletricidade introduzida na rede ou da 
eletricidade consumida a partir da rede, 
em conformidade com o artigo 59.º, n.º 8.

(b) Estão sujeitos a taxas de utilização 
da rede baseadas nos custos, transparentes 
e não discriminatórias, que evitam a dupla 
compensação da rede ou que refletem 
totalmente os benefícios proporcionados à 
rede pela integração das atividades do 
cliente final. A metodologia para o 
cálculo das taxas de utilização da rede 
deve assentar numa análise custo-
benefício transparente desenvolvida pela 
entidade reguladora nacional, em 
conformidade com o artigo 59.º, n.º 8. Os 
Estados-Membros devem prever isenções 
ou derrogações à aplicação da 
metodologia, sempre que esta possa 
resultar em taxas excessivas suscetíveis de 
prejudicar ou limitar o desenvolvimento 
das atividades dos clientes finais.

Or. en

Justificação

Integrar os clientes ativos de energia na rede proporciona um conjunto de benefícios, 
nomeadamente de natureza social, económica e ambiental. É importante que as taxas de 
utilização da rede sejam determinadas com base numa metodologia objetiva e transparente, 
tento plenamente em conta os benefícios diretos para a rede, bem como os benefícios sociais 
indiretos provenientes da integração dos clientes ativos na rede.

Alteração 542
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Estão sujeitos a taxas de utilização (b) Estão sujeitos a taxas de utilização 
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da rede baseadas nos custos, transparentes 
e não discriminatórias, e a contabilidades 
separadas, conforme se trate da 
eletricidade introduzida na rede ou da 
eletricidade consumida a partir da rede, 
em conformidade com o artigo 59.º, n.º 8.

da rede transparentes, que refletem os 
benefícios para a rede provenientes das 
atividades enumeradas na anterior 
alínea a) e apoiam a sua promoção e 
desenvolvimento. O método de cálculo das 
taxas de utilização da rede deve assentar 
numa análise custo-benefício 
transparente desenvolvida pela entidade 
reguladora nacional, em conformidade 
com o artigo 59.º, n.º 8.

Or. en

Justificação

A atual redação apenas reflete o valor da eletricidade introduzida na rede (por exemplo, o 
valor do excesso de eletricidade no mercado grossista). Um âmbito tão restrito limitaria a 
capacidade dos operadores da rede para reconhecer e identificar os diversos benefícios e 
serviços que os diferentes recursos energéticos distribuídos podem fornecer à rede. A fim de 
alcançar um equilíbrio entre os clientes que podem e os que não podem participar, deve ser 
realizada uma avaliação adequada dos benefícios e custos do autoconsumo, especialmente 
quando combinado com flexibilidade.

Alteração 543
Massimiliano Salini

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Estão sujeitos a taxas de utilização 
da rede baseadas nos custos, transparentes 
e não discriminatórias, e a contabilidades 
separadas, conforme se trate da
eletricidade introduzida na rede ou da
eletricidade consumida a partir da rede, em 
conformidade com o artigo 59.º, n.º 8.

(b) Estão sujeitos a taxas de utilização 
da rede baseadas nos custos, transparentes 
e não discriminatórias, garantido que a
eletricidade introduzida na rede ou a
eletricidade consumida a partir da rede não 
são objeto de dedução entre si, em 
conformidade com o artigo 59.º.

Além disso, devem ser cobrados impostos 
e taxas a todos os clientes em condições 
de igualdade, independentemente de 
serem ou não clientes ativos.

Or. en
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Alteração 544
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Estão sujeitos a taxas de utilização 
da rede baseadas nos custos, transparentes 
e não discriminatórias, e a contabilidades 
separadas, conforme se trate da 
eletricidade introduzida na rede ou da 
eletricidade consumida a partir da rede,
em conformidade com o artigo 59.º, n.º 8.

(b) Estão sujeitos a taxas de utilização 
do sistema e da rede transparentes e não 
discriminatórias, baseadas nos custos e 
benefícios para a rede decorrentes da 
participação dos clientes no mercado. O 
cálculo das taxas de utilização da rede 
deve ser apurado de acordo com uma 
metodologia transparente, assente numa 
análise de custo-benefício desenvolvida 
pela entidade reguladora nacional em 
conformidade com o artigo 59.º, n.º 8.

Or. en

Alteração 545
Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Pavel 
Telička

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Estão sujeitos a taxas de utilização 
da rede baseadas nos custos, transparentes 
e não discriminatórias, e a contabilidades 
separadas, conforme se trate da eletricidade 
introduzida na rede ou da eletricidade 
consumida a partir da rede, em 
conformidade com o artigo 59.º, n.º 8.

(b) Estão sujeitos a taxas de utilização 
da rede baseadas nos custos, transparentes 
e não discriminatórias, que refletem os 
custos e os benefícios para a rede 
decorrentes da participação dos 
consumidores e a repartição equitativa 
dos custos entre consumidores ativos e 
não ativos, e a contabilidades separadas, 
conforme se trate da eletricidade 
introduzida na rede ou da eletricidade 
consumida a partir da rede, em 
conformidade com o artigo 59.º, n.º 8.

Or. en
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Alteração 546
Eva Kaili

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Estão sujeitos a taxas de utilização 
da rede baseadas nos custos, transparentes 
e não discriminatórias, e a contabilidades 
separadas, conforme se trate da eletricidade 
introduzida na rede ou da eletricidade 
consumida a partir da rede, em 
conformidade com o artigo 59.º, n.º 8.

(b) Estão sujeitos a taxas de utilização 
da rede baseadas nos custos, transparentes 
e não discriminatórias, e a contabilidades 
separadas, conforme se trate da eletricidade 
introduzida na rede ou da eletricidade 
consumida a partir da rede, em 
conformidade com o artigo 59.º, n.º 8.

(c) Não estão sujeitos a taxas 
relacionadas com a eletricidade que 
consumiram ou armazenaram de forma 
autónoma.

Or. en

Alteração 547
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Estão sujeitos a taxas de utilização 
da rede baseadas nos custos, transparentes 
e não discriminatórias, e a contabilidades 
separadas, conforme se trate da 
eletricidade introduzida na rede ou da 
eletricidade consumida a partir da rede, 
em conformidade com o artigo 59.º, n.º 8.

(b) Estão sujeitos a taxas de utilização 
da rede baseadas nos custos, transparentes 
e não discriminatórias, que reflitam tanto 
os custos como os benefícios para a rede, 
de acordo com uma análise de custo-
benefício transparente desenvolvida pela 
entidade reguladora nacional, em 
conformidade com o artigo 59.º, n.º 8.

Or. en

Alteração 548
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, 
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Miroslav Poche

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Estão sujeitos a taxas de utilização 
da rede baseadas nos custos, transparentes 
e não discriminatórias, e a contabilidades 
separadas, conforme se trate da eletricidade 
introduzida na rede ou da eletricidade 
consumida a partir da rede, em 
conformidade com o artigo 59.º, n.º 8.

(b) Estão sujeitos a taxas de utilização 
da rede transparentes e não 
discriminatórias, que não devem ser 
desproporcionadas, e a contabilidades 
separadas, conforme se trate da eletricidade 
introduzida na rede ou da eletricidade 
consumida a partir da rede, em 
conformidade com o artigo 59.º, n.º 8.

Or. en

Alteração 549
Evžen Tošenovský

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Estão sujeitos a taxas de utilização 
da rede baseadas nos custos, transparentes 
e não discriminatórias, e a contabilidades 
separadas, conforme se trate da
eletricidade introduzida na rede ou da
eletricidade consumida a partir da rede, em 
conformidade com o artigo 59.º, n.º 8.

(b) Estão sujeitos a taxas de utilização 
da rede baseadas nos custos, transparentes 
e não discriminatórias, sem que a
eletricidade introduzida na rede e a
eletricidade consumida a partir da rede 
sejam objeto de dedução entre si.

Or. en

Alteração 550
Jaromír Kohlíček

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Estão sujeitos a taxas de utilização (b) Estão sujeitos a taxas de utilização 
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da rede baseadas nos custos, transparentes 
e não discriminatórias, e a contabilidades 
separadas, conforme se trate da
eletricidade introduzida na rede ou da
eletricidade consumida a partir da rede, em 
conformidade com o artigo 59.º, n.º 8.

da rede baseadas nos custos, transparentes 
e não discriminatórias. A eletricidade 
introduzida na rede e a eletricidade 
consumida a partir da rede não devem ser 
objeto de dedução entre si.

Or. en

Justificação

Clarificação do texto – a contagem líquida é proibida.

Alteração 551
Miroslav Poche, Pavel Poc

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Estão sujeitos a taxas de utilização 
da rede baseadas nos custos, transparentes 
e não discriminatórias, e a contabilidades 
separadas, conforme se trate da 
eletricidade introduzida na rede ou da 
eletricidade consumida a partir da rede, 
em conformidade com o artigo 59.º, n.º 8.

(b) Estão sujeitos a taxas de utilização 
da rede baseadas nos custos, transparentes
e não discriminatórias, sem que a
eletricidade introduzida na rede e a 
eletricidade retirada da rede sejam objeto 
de dedução entre si.

Or. en

Justificação

É necessário suprimir claramente os sistemas de contagem líquida, que não asseguram a 
repartição equitativa dos custos entre os participantes no mercado. A redação inicial parece 
sugerir que esse sistema apenas seria aplicável aos custos de rede.

Alteração 552
Jaromír Kohlíček

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(b-A) As diferentes formas dos serviços 
do sistema em que a eletricidade é 
retirada da rede e armazenada para a 
manutenção da estabilidade do sistema e 
o fornecimento fiável de energia são 
tratadas de modo igual como modelos de 
autoconsumo de energias renováveis que 
não consomem eletricidade da rede e 
devem, geralmente, ser isentos de 
impostos e taxas, independentemente da 
utilização final da eletricidade. Estes 
modelos incluem formações em que as 
instalações de armazenamento de energia 
são exploradas de uma forma favorável 
ao sistema, armazenando o excesso de 
eletricidade da rede para:

– (i) serviços de compensação da rede, 
reservas de contenção da frequência 
(RCF), reservas de restabelecimento de 
frequência (RRF) e outros serviços 
auxiliares,

– (ii) armazenamento de energia a longo 
prazo para fazer face à crescente 
volatilidade da penetração das energias 
renováveis e os riscos relacionados com 
um fornecimento de energia permanente, 
contínuo e estável,

– (iii) serviços de flexibilidade que 
garantem a sincronização local 
permanente da procura e oferta, evitando 
assim o estrangulamento da rede e mais 
medidas dispendiosas de expansão da 
rede,

– (iv) combinação de setores, que 
consomem o excesso de eletricidade 
baseado nas energias renováveis para 
utilizações finais de energia no setor do 
aquecimento e da refrigeração ou no setor 
da mobilidade (por exemplo, através da 
produção e uso de hidrogénio verde na 
atual rede de gás natural mediante 
tecnologia de produção regenerativa de 
gás).
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Or. en

Alteração 553
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Não são objeto de quaisquer taxas, 
comissões ou impostos relacionados com 
a eletricidade de consumo próprio sem 
utilização da rede pública;

Or. en

Alteração 554
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-B) Mantêm os seus direitos como 
clientes finais previstos na presente 
diretiva, incluindo o direito de mudar de 
comercializador de eletricidade, nos 
termos do artigo 10.º, ou de agregador, de 
acordo com o artigo 13.º da presente 
diretiva.

Or. en

Alteração 555
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. Os clientes finais são exonerados 
de taxas relativas à eletricidade que 
produzem ou à eletricidade 
autoconsumida, pelo menos até que uma 
análise de custo-benefício relativa à 
produção e ao consumo próprios 
demonstre que os custos 
macroeconómicos são superiores aos 
benefícios da eletricidade autoconsumida 
e/ou de produção própria. Essa análise de 
custo-benefício deve ter em consideração 
externalidades induzidas, necessidades de 
melhoramento da rede, ajudas, o imposto 
sobre o valor acrescentado, taxas de
utilização da rede, bem como outros 
impostos e taxas.

Or. en

Justificação

Os procedimentos e as taxas não devem ser um entrave para os clientes ativos. As taxas 
aplicáveis à eletricidade autoconsumida e/ou de produção própria constituem um obstáculo 
ao desenvolvimento deste modelo de atividade, uma vez que reduzem a previsibilidade dos 
investimentos e limitam os incentivos a produzir e a consumir autonomamente de forma a 
apoiar o sistema, em especial para os agregados familiares e as pequenas empresas da 
Europa. Qualquer decisão relativa à taxas aplicáveis à produção e ao consumo próprios deve 
resultar de uma análise de custo-benefício aprofundada, transparente e justa, envolvendo 
todas as partes interessadas.

Alteração 556
Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Clare 
Moody, Jude Kirton-Darling, Patrizia Toia, Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, 
Isabella De Monte

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os clientes domésticos finais têm 
um acesso fácil e claro à informação, 
nomeadamente através dos balcões únicos 
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previstos no artigo 25.º, no que respeita 
aos direitos aplicáveis à sua participação 
no mercado como consumidores ativos.

Or. en

Alteração 557
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os clientes finais têm acesso a 
informação sobre os seus direitos como 
clientes ativos, designadamente sobre 
como exercê-los através dos balcões 
únicos previstos no artigo 25.º.

Or. en

Alteração 558
Eva Kaili

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As instalações energéticas 
necessárias para as atividades do cliente 
ativo podem ser geridas por terceiros, no 
caso da instalação e de exploração, 
incluindo os contadores e a manutenção.

2. As instalações energéticas 
necessárias para as atividades do cliente 
ativo podem ser geridas por terceiros, no 
caso da instalação e de exploração, 
incluindo os contadores e a manutenção.

Os Estados-Membros devem garantir que 
os clientes ativos proprietários de uma 
instalação de armazenamento:

(a) Têm direito a uma ligação à rede num 
prazo razoável após o pedido;

(b) Não estão sujeitos a outros impostos, 
sobretaxas e comissões pela eletricidade 
armazenada na instalação de 
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armazenamento;

(c) Se distinguem dos produtores e não 
estão sujeitos a requisitos de 
licenciamento nem a comissões;

(d) Estão autorizados a prestar vários 
serviços em simultâneo, se tal for 
tecnicamente viável.

Or. en

Alteração 559
Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Pavel 
Telička

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As instalações energéticas 
necessárias para as atividades do cliente 
ativo podem ser geridas por terceiros, no 
caso da instalação e de exploração, 
incluindo os contadores e a manutenção.

2. As instalações energéticas 
necessárias para as atividades do cliente 
ativo podem ser geridas por terceiros, no 
caso da instalação e de exploração, 
incluindo os contadores e a manutenção, 
desde que o risco económico associado ao 
funcionamento da instalação continue a 
ser suportado pelo consumidor ativo.

Or. en

Alteração 560
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As instalações energéticas 
necessárias para as atividades do cliente 
ativo podem ser geridas por terceiros, no 
caso da instalação e de exploração, 
incluindo os contadores e a manutenção.

2. As instalações energéticas 
necessárias para as atividades do cliente 
ativo podem ser detidas ou geridas por 
terceiros que atuem em nome de um 
cliente ou de um grupo de clientes, no 
caso da instalação e de exploração, 
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incluindo os contadores e a manutenção.

Or. en

Alteração 561
Eva Kaili

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As instalações energéticas 
necessárias para as atividades do cliente 
ativo podem ser geridas por terceiros, no 
caso da instalação e de exploração, 
incluindo os contadores e a manutenção.

2. As instalações energéticas 
necessárias para as atividades do cliente 
ativo podem ser geridas ou detidas por 
terceiros, no caso da instalação e de 
exploração, incluindo os contadores e a 
manutenção, ou da subcontratação.

Or. en

Alteração 562
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As instalações energéticas 
necessárias para as atividades do cliente 
ativo podem ser geridas por terceiros, no 
caso da instalação e de exploração, 
incluindo os contadores e a manutenção.

2. As instalações energéticas 
necessárias para as atividades do cliente 
ativo podem ser geridas ou detidas por 
terceiros, respeitando as instruções do 
cliente ativo, no caso da instalação e de 
exploração, incluindo os contadores e a 
manutenção.

Or. en

Alteração 563
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús
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Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As instalações energéticas 
necessárias para as atividades do cliente 
ativo podem ser geridas por terceiros, no 
caso da instalação e de exploração, 
incluindo os contadores e a manutenção.

2. As instalações energéticas 
necessárias para as atividades do cliente 
ativo podem ser geridas por terceiros, no 
caso da instalação, exploração e 
manutenção.

Or. en

Alteração 564
Angelika Mlinar

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As instalações energéticas 
necessárias para as atividades do cliente 
ativo podem ser geridas por terceiros, no 
caso da instalação e de exploração, 
incluindo os contadores e a manutenção.

2. As instalações energéticas 
necessárias para as atividades do cliente 
ativo podem ser geridas por terceiros, no 
caso da instalação e de exploração, 
incluindo a manutenção.

Or. en

Alteração 565
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As instalações energéticas 
necessárias para as atividades do cliente 
ativo podem ser geridas por terceiros, no 
caso da instalação e de exploração, 
incluindo os contadores e a manutenção.

2. As instalações energéticas 
necessárias para as atividades do cliente 
ativo podem ser geridas por terceiros, no 
caso da instalação, exploração e 
manutenção.

Or. en
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Alteração 566
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem 
garantir que os clientes ativos 
proprietários de uma instalação de 
armazenamento:

(a) Têm o direito de acesso à rede num 
prazo razoável após o pedido de ligação;

(b) Não estão sujeitos a outros impostos, 
sobretaxas e comissões pela eletricidade 
armazenada na instalação de 
armazenamento;

(c) Se distinguem dos produtores e não 
estão sujeitos a requisitos de 
licenciamento nem a comissões;

(d) Estão autorizados a prestar vários 
serviços em simultâneo, se tal for 
tecnicamente viável.

Or. en

Alteração 567
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de diretiva
Artigo 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º-A

Os Estados-Membros devem garantir que 
os clientes ativos proprietários de uma 
instalação de armazenamento:

(a) Têm direito a uma ligação à rede num 
prazo razoável após o pedido;
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(b) Não estão sujeitos a outros impostos, 
sobretaxas e comissões pela eletricidade 
armazenada na instalação de 
armazenamento;

(c) Se distinguem dos produtores e não 
estão sujeitos a requisitos de 
licenciamento nem a comissões;

(d) Estão autorizados a prestar vários 
serviços em simultâneo, se tal for 
tecnicamente viável.

Or. en

Justificação

O armazenamento é um elemento essencial para a transição para um sistema energético mais 
flexível, mais descarbonizado e mais descentralizado. É fundamental suprimir qualquer 
obstáculo ao desenvolvimento de instalações de armazenagem. O armazenamento pode 
apoiar o funcionamento do sistema energético, uma vez que é capaz de absorver e libertar de 
energia em função das necessidades do sistema.

Alteração 568
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Proposta de diretiva
Artigo 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º-A

Os Estados-Membros devem assegurar 
que os clientes ativos introduzem na rede 
um volume de eletricidade anual que não 
exceda [por exemplo, 10 MWh] por 
agregado familiar e [por exemplo, 
500 MWh] por pessoa coletiva.

Or. en

Alteração 569
Massimiliano Salini
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Proposta de diretiva
Artigo 16.º

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.º Suprimido

Comunidades locais de energia

1. Os Estados-Membros devem 
garantir que as comunidades locais de 
energia:

(a) Têm direito a ser proprietárias, 
criar ou arrendar redes comunitárias e a 
gerir essas redes de forma autónoma;

(b) Podem aceder a todos os mercados 
organizados, diretamente ou através de 
agregadores ou de comercializadores, de 
forma não discriminatória;

(c) Beneficiam de um tratamento não 
discriminatório no que se refere às suas 
atividades, direitos e obrigações, enquanto 
clientes finais, produtores, operadores da 
rede de distribuição ou agregadores;

(d) Estão sujeitas a procedimentos 
justos, proporcionados e transparentes e a 
taxas baseadas nos custos.

2. Os Estados-Membros devem 
estabelecer um quadro regulamentar 
capaz de assegurar que:

(a) A participação na comunidade 
local de energia é voluntária;

(b) Os acionistas ou membros da 
comunidade local de energia não perdem 
os seus direitos enquanto clientes 
domésticos ou clientes ativos;

(c) Os acionistas ou membros podem 
sair da comunidade local de energia. 
Nesse caso, é aplicável o artigo 12.º;

(d) O artigo 8.º, n.º 3, se aplica à 
capacidade de produção instalada pelas 
comunidades locais da energia, desde que 
essa capacidade possa ser considerada 
produção descentralizada em pequena 
escala ou produção distribuída;
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(e) As disposições do capítulo IV se 
aplicam às comunidades locais da energia 
que desenvolvem a atividade de operador 
de rede de distribuição;

(f) A comunidade local de energia 
pode, se for caso disso, celebrar um 
acordo de exploração da rede comunitária 
local de energia com um operador de rede 
de distribuição a que esteja ligada;

(g) Os utilizadores, que não os 
acionistas ou membros da comunidade 
local de energia ligados à rede de 
distribuição explorada por essa 
comunidade local da energia, devem, se 
for caso disso, ser sujeitos a taxas de 
utilização da rede justas e baseadas nos 
custos. Se os utilizadores da rede e as 
comunidades locais da energia não 
chegarem a acordo sobre as taxas de 
utilização, as partes podem solicitar à 
entidade reguladora que determine o nível 
dessas taxas com base numa decisão para 
o efeito;

(h) Se for caso disso, as comunidades 
locais de energia serão sujeitas a taxas de 
utilização da rede adequadas nos pontos 
de ligação entre a rede da comunidade e a 
rede de distribuição fora da Comunidade 
da Energia. As taxas de utilização da rede 
devem ser objeto de tratamento separado, 
conforme se trate da eletricidade que 
alimenta a rede de distribuição ou da 
eletricidade consumida a partir da rede de 
distribuição fora da comunidade local de 
energia, em conformidade com o 
artigo 59.º, n.º 8.

Or. en

Alteração 570
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta de diretiva
Artigo 16 – título
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Texto da Comissão Alteração

Comunidades locais de energia Empresas de comunidades de energia

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária para assegurar a coerência com as alterações ao artigo 2.º.

Alteração 571
Cristian-Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
garantir que as comunidades locais de 
energia:

1. Os Estados-Membros devem 
garantir que as comunidades locais de 
energia têm o direito de produzir, 
consumir, armazenar e comercializar 
energia renovável, incluindo através de 
contratos de aquisição de energia, sem 
estarem sujeitas a procedimentos 
desproporcionados e encargos que não 
reflitam os custos. Para efeitos da 
presente diretiva, uma comunidade local 
de energia deve ser uma PME ou uma 
organização sem fins lucrativos e os 
acionistas ou membros que cooperam na 
produção, distribuição, armazenamento e 
abastecimento de energia a partir de 
fontes renováveis, que cumpre todos os 
seguintes critérios:

Or. en

Alteração 572
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
garantir que as comunidades locais de 
energia:

1. Os Estados-Membros podem 
decidir, através de legislação nacional, se
as comunidades locais de energia:

Or. en

Alteração 573
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Têm direito a ser proprietárias, 
criar ou arrendar redes comunitárias e a 
gerir essas redes de forma autónoma;

Suprimido

Or. en

Justificação

A presente disposição deve ser mudada para outro parágrafo a fim de clarificar que o 
principal objetivo do artigo 16.º, n.º 1, não é que as comunidade locais de energia 
estabeleçam ou participem na exploração da rede de distribuição.

Alteração 574
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Têm direito a ser proprietárias, 
criar ou arrendar redes comunitárias e a 
gerir essas redes de forma autónoma;

Suprimido

Or. en
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Justificação

A presente disposição deve ser mudada para outra alínea no final da secção a fim de 
clarificar que o principal objetivo do artigo 16.º, n.º 1, não é que as comunidades locais de 
energia estabeleçam ou participem na exploração da rede de distribuição.

Alteração 575
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Têm direito a ser proprietárias, 
criar ou arrendar redes comunitárias e a 
gerir essas redes de forma autónoma;

Suprimido

Or. en

Alteração 576
Morten Helveg Petersen

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Têm direito a ser proprietárias, 
criar ou arrendar redes comunitárias e a
gerir essas redes de forma autónoma;

(a) Podem ser proprietárias, criar ou 
arrendar redes comunitárias e gerir essas 
redes de forma autónoma, contanto que o 
sistema de concessão do Estado-Membro 
seja respeitado;

Or. en

Alteração 577
Cristian-Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Têm direito a ser proprietárias, 
criar ou arrendar redes comunitárias e a 
gerir essas redes de forma autónoma;

(a) Os acionistas ou membros são 
pessoas singulares, autoridades locais, 
incluindo municípios, ou PME que 
operam no setor das energias renováveis;

Or. en

Alteração 578
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Têm direito a ser proprietárias, 
criar ou arrendar redes comunitárias e a 
gerir essas redes de forma autónoma;

(a) Têm direito a produzir, consumir, 
armazenar e vender energia, utilizando as 
redes de que são proprietárias, nos termos 
e condições definidos por cada 
Estado-Membro;

Or. en

Alteração 579
Morten Helveg Petersen

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Pagam uma remuneração 
equitativa (valoração dos ativos baseada 
nos fluxos de tesouraria atualizados) 
aquando do arrendamento ou compra de 
ativos existentes da rede comunitária; 

Or. en
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Alteração 580
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Podem aceder a todos os mercados 
organizados, diretamente ou através de 
agregadores ou de comercializadores, de 
forma não discriminatória;

(b) Podem aceder plenamente a todos 
os mercados organizados, incluindo o 
mercado baseado em tecnologias do livro-
razão distribuído, diretamente ou através 
de agregadores, comercializadores ou 
outros terceiros de forma não 
discriminatória, em condições de 
igualdade com outras empresas do setor 
da eletricidade;

Or. en

Justificação

O principal obstáculo que impede as iniciativas comunitárias de participarem em todo o 
setor da eletricidade é o acesso ao mercado, sobretudo devido à dimensão, à propriedade, à 
estrutura de governação e à incidência geográfica. Por conseguinte, é preciso garantir que 
as regras em matéria de acesso ao mercado permitem a participação de diferentes 
configurações de comunidades da energia, especialmente como comercializadores 
autorizados, mas também ao nível dos mercados grossista, de compensação, de flexibilidade 
e outros mercados.

Alteração 581
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Podem aceder a todos os mercados 
organizados, diretamente ou através de 
agregadores ou de comercializadores, de 
forma não discriminatória;

(b) Têm acesso total a todos os 
mercados organizados, diretamente ou 
através de um agregador, um 
comercializador ou outro terceiro 
designado de forma não discriminatória, 
em condições de concorrência equitativas 
com outras empresas do setor da 
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eletricidade.

Or. en

Alteração 582
Cristian-Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Podem aceder a todos os mercados 
organizados, diretamente ou através de 
agregadores ou de comercializadores, de 
forma não discriminatória;

(b) Pelo menos 51 % dos acionistas ou 
membros com direito de voto da entidade 
são pessoas singulares;

Or. en

Alteração 583
Evžen Tošenovský

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Podem aceder a todos os mercados 
organizados, diretamente ou através de 
agregadores ou de comercializadores, de 
forma não discriminatória;

(b) Podem aceder a mercados da 
energia, diretamente ou através de 
agregadores ou de comercializadores, de 
forma não discriminatória;

Or. en

Alteração 584
Jaromír Kohlíček

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Podem aceder a todos os mercados (b) Podem aceder a mercados da 
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organizados, diretamente ou através de 
agregadores ou de comercializadores, de 
forma não discriminatória;

energia, diretamente ou através de 
agregadores ou de comercializadores, de 
forma não discriminatória;

Or. en

Alteração 585
Cristian-Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Alínea 16 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Beneficiam de um tratamento não 
discriminatório no que se refere às suas 
atividades, direitos e obrigações, enquanto 
clientes finais, produtores, operadores da 
rede de distribuição ou agregadores;

(c) Têm pelo menos 51 % das ações 
ou direitos de participação da entidade 
com propriedade reservada a membros 
locais, isto é, representantes de interesses 
socioeconómicos públicos locais ou de 
interesses socioeconómicos privados 
locais ou cidadãos que têm um interesse 
direto na atividade comunitária e seu 
impacto;

Or. en

Alteração 586
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta de diretiva
Alínea 16 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Beneficiam de um tratamento não 
discriminatório no que se refere às suas 
atividades, direitos e obrigações, enquanto 
clientes finais, produtores, operadores da 
rede de distribuição ou agregadores;

(c) Beneficiam do apoio necessário a 
nível regulamentar e administrativo no 
que se refere às suas atividades enquanto 
clientes finais, produtores, 
comercializadores, operadores da rede de 
distribuição, agregadores e a qualquer 
outra atividade que possam desempenhar;

Or. en
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Justificação

O tratamento não discriminatório não é suficiente para assegurar que os clientes finais ativos 
podem crescer com êxito na UE. É, por conseguinte, necessário introduzir uma obrigação de 
os Estados-Membros apoiarem ativamente os clientes ativos mediante apoio regulamentar e 
administrativo.

Alteração 587
Evžen Tošenovský

Proposta de diretiva
Alínea 16 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Beneficiam de um tratamento não 
discriminatório no que se refere às suas 
atividades, direitos e obrigações, enquanto 
clientes finais, produtores, operadores da 
rede de distribuição ou agregadores;

(c) Devem ser partes responsáveis 
pela compensação, ou delegar as suas 
responsabilidades numa parte responsável 
pela compensação da sua escolha;

Or. en

Alteração 588
Paul Rübig

Proposta de diretiva
Alínea 16 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Beneficiam de um tratamento não 
discriminatório no que se refere às suas 
atividades, direitos e obrigações, enquanto 
clientes finais, produtores, operadores da 
rede de distribuição ou agregadores;

(c) Beneficiam de um tratamento não 
discriminatório no que se refere às suas 
atividades, direitos e obrigações, enquanto 
clientes finais, produtores, operadores da 
rede de distribuição, comercializadores ou 
agregadores;

Or. en

Justificação

Todas as empresas de uma comunidade local de energia devem estar abrangidas.
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Alteração 589
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta de diretiva
Alínea 16 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Beneficiam de um tratamento não 
discriminatório no que se refere às suas 
atividades, direitos e obrigações, enquanto 
clientes finais, produtores, operadores da 
rede de distribuição ou agregadores;

(c) Beneficiam de um tratamento não 
discriminatório no que se refere às suas 
atividades, direitos e obrigações, enquanto 
clientes finais, produtores, operadores da 
rede de distribuição, comercializadores ou 
agregadores;

Or. en

Alteração 590
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Alínea 16 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Beneficiam de um tratamento não 
discriminatório no que se refere às suas 
atividades, direitos e obrigações, enquanto 
clientes finais, produtores, operadores da 
rede de distribuição ou agregadores;

(c) Beneficiam de um tratamento não 
discriminatório no que se refere às suas 
atividades, direitos e obrigações, enquanto 
clientes finais, comercializadores,
produtores, operadores da rede de 
distribuição ou agregadores;

Or. en

Alteração 591
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta de diretiva
Alínea 16 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Beneficiam de um tratamento não (c) Beneficiam de um tratamento não 
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discriminatório no que se refere às suas 
atividades, direitos e obrigações, enquanto 
clientes finais, produtores, operadores da 
rede de distribuição ou agregadores;

discriminatório no que se refere às suas 
atividades, direitos e obrigações, enquanto 
clientes finais, comercializadores,
produtores, operadores da rede de 
distribuição ou agregadores;

Or. en

Alteração 592
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Alínea 16 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Beneficiam de um tratamento não 
discriminatório no que se refere às suas 
atividades, direitos e obrigações, enquanto 
clientes finais, produtores, operadores da 
rede de distribuição ou agregadores;

(c) Beneficiam de um tratamento não 
discriminatório no que se refere às suas 
atividades, direitos e obrigações, enquanto 
clientes finais, produtores, 
comercializadores, operadores da rede de 
distribuição ou agregadores;

Or. en

Justificação

O tratamento discriminatório ou desigual é, à semelhança do acesso ao mercado, uma das 
principais barreiras que impede que as iniciativas comunitárias do setor da energia 
participem em todo o setor da eletricidade. No entanto, tal constitui um problema 
particularmente agudo para muitas iniciativas comunitárias do setor da energia que desejam 
tornar-se comercializadores autorizados. Em resultado de procedimentos administrativos 
desproporcionados, complicados e onerosos, a capacidade de as comunidades de energia se 
tornarem comercializadores difere muito entre os diferentes Estados-Membros.

Alteração 593
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposta de diretiva
Alínea 16 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Beneficiam de um tratamento não (c) Beneficiam de um tratamento não 
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discriminatório no que se refere às suas 
atividades, direitos e obrigações, enquanto 
clientes finais, produtores, operadores da 
rede de distribuição ou agregadores;

discriminatório no que se refere às suas 
atividades, direitos e obrigações, enquanto 
clientes finais, produtores ou agregadores;

Or. en

Alteração 594
Jaromír Kohlíček

Proposta de diretiva
Alínea 16 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Beneficiam de um tratamento não 
discriminatório no que se refere às suas 
atividades, direitos e obrigações, enquanto 
clientes finais, produtores, operadores da 
rede de distribuição ou agregadores;

(c) Devem ser partes responsáveis 
pela compensação, ou delegar as suas 
responsabilidades numa parte responsável 
pela compensação da sua escolha;

Or. en

Justificação

– A comunidade local de energia deve ser uma parte responsável pela compensação (assim 
como outros participantes no mercado).

Alteração 595
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Têm direito a ser proprietárias, 
criar ou arrendar redes comunitárias e 
gerir essas redes de forma autónoma e, se 
aplicável, podem celebrar acordos com os 
operadores da rede de distribuição aos 
quais a sua rede esteja ligada 
relativamente à exploração da rede 
comunitária;
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Or. en

Alteração 596
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Estão protegidas da discriminação, 
direta ou indireta, e são apoiadas no 
exercício pleno e efetivo dos seus direitos;

Or. en

Justificação

O tratamento não discriminatório não é suficiente para assegurar que os clientes finais ativos 
podem crescer com êxito na UE. É, por conseguinte, necessário introduzir uma obrigação de 
os Estados-Membros apoiarem ativamente os clientes ativos mediante apoio regulamentar e 
administrativo e, se possível, apoio financeiro, e garantir a não discriminação, direta ou 
indireta.

Alteração 597
Cristian-Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Estão sujeitas a procedimentos
justos, proporcionados e transparentes e a 
taxas baseadas nos custos.

(d) Têm pelo menos 51 % dos 
membros do conselho de administração 
ou dos órgãos de gestão da entidade 
reservados a membros locais, isto é, 
representantes de interesses 
socioeconómicos públicos locais ou de 
interesses socioeconómicos privados 
locais ou cidadãos que têm um interesse 
direto na atividade comunitária e seu 
impacto;

Or. en
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Alteração 598
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Estão sujeitas a procedimentos 
justos, proporcionados e transparentes e a 
taxas baseadas nos custos.

(d) Estão sujeitas a procedimentos 
justos, proporcionados e transparentes e a 
taxas baseadas nos custos, incluindo o 
custo da rede de eletricidade à qual 
permanecem ligadas.

Or. en

Alteração 599
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Estão sujeitas a procedimentos 
justos, proporcionados e transparentes e a 
taxas baseadas nos custos.

(d) Estão sujeitas a procedimentos 
justos, proporcionados e transparentes e a 
taxas baseadas nos custos, respeitando os 
sistemas de perequação de preços que 
eventualmente existam.

Or. fr

Alteração 600
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Estão sujeitas a procedimentos 
justos, proporcionados e transparentes e a 
taxas baseadas nos custos.

(d) Não estão sujeitas a procedimentos 
discriminatórios, injustos, 
desproporcionados e não transparentes ou 
taxas que não sejam baseadas nos custos;
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Or. en

Justificação

Para promover a coerência com outras alterações ao artigo 16.º, n.º 1.

Alteração 601
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Estão sujeitas a procedimentos 
justos, proporcionados e transparentes e a 
taxas baseadas nos custos.

(d) Contribuem de uma forma justa e 
baseada nos custos para as taxas de 
utilização da rede e os encargos das 
políticas.

Or. en

Alteração 602
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Estão sujeitas a procedimentos 
justos, proporcionados e transparentes e a 
taxas baseadas nos custos.

(d) Estão sujeitas a procedimentos 
justos, proporcionados e transparentes e a 
taxas.

Or. en

Alteração 603
Patrizia Toia

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea d) – subalínea i) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

i) os clientes que não podem colocar 
instalações no respetivo edifício a 
montante do contador podem beneficiar 
de um sistema de contagem líquida 
virtual, através da propriedade, 
arrendamento ou celebração de contratos 
a longo prazo com instalações localizadas 
num determinado raio. Os clientes são 
titulares ou subscrevem uma parte do 
projeto.

Os clientes podem:

(i) ressarcir o construtor pela sua parte na 
produção (ou seja, um preço fixo por 
quilowatt-hora mensal ou um pagamento 
fixo a título de locação, a atualizar 
consoante a inflação). O cliente pode 
também pagar antecipadamente ao 
construtor por toda a produção prevista 
relativa à parte do cliente no projeto. Ou

(ii) pagar um adiantamento para comprar 
parte da instalação (nomeadamente um 
painel ou um conjunto de painéis de uma 
central solar fotovoltaica). A eletricidade 
proveniente do projeto é fornecida ao 
serviço público local. Posteriormente, o 
serviço público local credita a cada cliente 
a sua parte na produção de eletricidade. O 
cliente paga a fatura normal ao serviço 
público, com a dedução do crédito.

Or. en

Justificação

Este «modelo de propriedade remota» tem tido muito êxito nos EUA no modelo «Comunidade 
Solar» em vários estados (Massachusetts, Minesota, Colorado,…).

Alteração 604
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(d-A) Têm direito a ser proprietárias, 
criar ou arrendar redes comunitárias 
virtuais ou físicas e a gerir essas redes de 
forma autónoma e podem celebrar 
acordos com os operadores da rede de 
distribuição aos quais a sua rede de 
distribuição esteja ligada relativamente à 
exploração da rede comunitária.

Or. en

Justificação

A presente disposição deve ser mudada da alínea a) para a última alínea a fim de clarificar 
que o principal objetivo do artigo 16.º não é que as comunidade locais de energia 
estabeleçam ou participem na exploração da rede de distribuição. O artigo 16.º também 
confere às iniciativas comunitárias a oportunidade de criação de microrredes. A alteração 
proporciona clareza e impede que a UE seja utilizada por comunidades locais de energia de 
tomar iniciativas para dominar a rede. As regras em matéria de propriedade e exploração da 
rede são determinadas a nível nacional.

Alteração 605
Cristian-Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Não instalaram mais de 5 MW de 
capacidade renovável de produção de 
eletricidade, de aquecimento e 
arrefecimento e de transporte, em média 
anual nos últimos 5 anos.

Or. en

Alteração 606
Morten Helveg Petersen
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Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Operam num mercado em 
condições de concorrência equitativas
sem distorcer a concorrência e celebram 
um acordo com uma parte responsável 
pela compensação;

Or. en

Alteração 607
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Dan Nica

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Contribuem adequadamente para 
os custos do sistema elétrico a que 
permanecem ligados.

Or. en

Alteração 608
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem
estabelecer um quadro regulamentar capaz 
de assegurar que:

2. Os Estados-Membros podem
estabelecer um quadro regulamentar sobre 
os seguintes aspetos das comunidades 
locais de energia:

Or. en
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Alteração 609
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem 
estabelecer um quadro regulamentar 
capaz de assegurar que:

2. Os Estados-Membros devem 
assegurar que:

Or. en

Alteração 610
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem 
estabelecer um quadro regulamentar 
capaz de assegurar que:

2. Os Estados-Membros devem 
assegurar que:

Or. en

Justificação

Nos casos em que a presente diretiva contém disposições suficientemente claras e precisas, 
prevendo direitos e obrigações para os consumidores que participam em comunidades de 
energia, exigir a adoção de atos regulamentares gerais criaria encargos adicionais para os 
Estados-Membros. Só devem ser criados quadros favoráveis quando necessário.

Alteração 611
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem 2. Os Estados-Membros devem 
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estabelecer um quadro regulamentar 
capaz de assegurar que:

assegurar que:

Or. en

Alteração 612
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem
estabelecer um quadro regulamentar capaz 
de assegurar que:

2. Os Estados-Membros podem
estabelecer um quadro regulamentar capaz 
de assegurar que:

Or. en

Alteração 613
Morten Helveg Petersen

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2 – alínea -a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(-a) As condições para criar, explorar e 
dissolver comunidades locais de energia 
são bem definidas;

Or. en

Alteração 614
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Os clientes domésticos e públicos 
finais têm direito a tornar-se membros de 
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uma empresa de comunidade de energia, 
devendo ser eliminadas todas as barreiras 
à sua participação. As empresas de 
eletricidade públicas e as PME que são 
clientes finais podem tornar-se membros 
de uma comunidade local de energia, 
desde que, no caso das PME, a 
participação não constitua a sua atividade 
económica principal;

Or. en

Justificação

É necessária uma redação que clarifique que a participação nas comunidades de energia é 
uma manifestação do direito de escolha do consumidor e assegurar que todos os 
consumidores em toda a UE tenham capacidade para participar numa comunidade de 
energia. O principal objetivo deve ser promover a participação dos cidadãos, bem como das 
autoridades locais e regionais em comunidades de energia e não simplesmente a formação de 
comunidades por grandes interesses comerciais. É necessário impor alguns limites 
relativamente ao modo como as comunidades da energia podem ser formadas.

Alteração 615
Françoise Grossetête

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) São criadas condições e normas 
para comunidades locais de energia com 
redes a fim de preservar o planeamento 
eficiente das redes. As condições e normas 
devem também garantir que os clientes e 
os membros inseridos nas comunidades 
locais de energia recebem serviços de rede 
com a mesma qualidade e o mesmo nível 
dos serviços que são disponibilizados aos 
clientes fora da comunidade local de 
energia;

Or. en
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Alteração 616
Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Clare 
Moody, Jude Kirton-Darling, Patrizia Toia, Zigmantas Balčytis

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Os clientes finais domésticos e 
públicos têm direito a participar 
voluntariamente como membros numa 
comunidade local de energia. Os clientes 
finais que são PME podem tornar-se 
membros de uma comunidade local de 
energia, desde que a participação não 
constitua a sua atividade económica 
principal;

Or. en

Alteração 617
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Dan Nica, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Os clientes finais vulneráveis ou 
em situação de pobreza energética podem 
participar numa comunidade local de 
energia se assim o entenderem;

Or. en

Alteração 618
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(a-A) Os clientes finais têm direito a 
participar numa comunidade local de 
energia;

Or. en

Justificação

É necessária uma redação que clarifique que a participação em comunidades locais de 
energia é uma manifestação do direito de escolha do consumidor e assegurar que todos os 
consumidores em toda a UE tenham capacidade para participar numa comunidade local de 
energia.

Alteração 619
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Os clientes finais têm direito a 
participar numa comunidade local de 
energia;

Or. en

Justificação

É necessário clarificar que a participação nas comunidades locais de energia é uma 
manifestação do direito de escolha do consumidor e assegurar que os consumidores em toda 
a UE tenham capacidade para participar numa comunidade local de energia.

Alteração 620
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(a-A) Os consumidores finais têm direito 
a participar numa comunidade local de 
energia;

Or. en

Alteração 621
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-B) Os investidores externos ou as 
empresas privadas de eletricidade apenas 
podem tornar-se acionistas ou membros 
de uma empresa de comunidade de 
energia se: (1) não controlarem ou 
dirigirem a empresa de comunidade de 
energia; (2) a sua participação ou quota 
de investimento não lhes der o direito a 
mais de um voto; e (3) a sua participação 
ou quota de investimento não lhes der o 
direito a lucros superiores ou 
preferenciais por comparação a outros 
membros, em consonância com o 
princípio da mutualidade;

Or. en

Justificação

As comunidades de energia devem ser independentes de interesses externos, nomeadamente 
de fundos de investimento e grandes empresas do setor da energia. Como tal, são necessários 
parâmetros relativos à participação em comunidades de energia a fim de garantir que não 
servem de veículo para outras empresas adquirirem vantagens competitivas sobre outros 
intervenientes em posição semelhante.

Alteração 622
Cornelia Ernst
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Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-B) Os clientes finais têm acesso a 
informação sobre os seus direitos no 
âmbito da participação numa comunidade 
local de energia, incluindo, em especial, 
sobre como exercer os seus direitos e 
como ter acesso a mecanismos 
alternativos de resolução de litígios, 
nomeadamente através dos balcões únicos 
previstos no artigo 25.º.

Or. en

Alteração 623
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Os acionistas ou membros da 
comunidade local de energia não perdem 
os seus direitos enquanto clientes 
domésticos ou clientes ativos;

(b) Os acionistas ou membros da 
comunidade local de energia têm os 
mesmos direitos enquanto clientes 
domésticos ou clientes ativos;

Or. en

Alteração 624
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta de diretiva
Alínea 16 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Os acionistas ou membros podem 
sair da comunidade local de energia. Nesse 
caso, é aplicável o artigo 12.º;

(c) Os utilizadores da rede, os 
acionistas ou membros podem sair da 
comunidade local de energia. Nesse caso, é 
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aplicável o artigo 12.º;

Or. en

Alteração 625
Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Clare 
Moody, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Flavio Zanonato, Zigmantas 
Balčytis

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Os clientes domésticos finais têm 
um acesso fácil a informações, 
designadamente através dos balcões 
únicos previstos no artigo 25.º, sobre os 
seus direitos no âmbito da participação 
numa comunidade local de energia e, 
nomeadamente, sobre como exercer o 
direito de adesão, de participação e de 
saída de uma comunidade de energia e 
sobre como ter acesso a mecanismos 
alternativos de resolução de litígios.

Or. en

Alteração 626
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) O artigo 8.º, n.º 3, se aplica à
capacidade de produção instalada pelas 
comunidades locais da energia, desde que
essa capacidade possa ser considerada 
produção descentralizada em pequena 
escala ou produção distribuída;

(d) Os procedimentos de autorização 
específicos e respetivas orientações 
previstos no artigo 8.º, n.º 3, são 
desenvolvidos para a capacidade de 
produção instalada pelas comunidades 
produtoras de energia renovável, como 
uma subcategoria das comunidades locais 
de energia, incluindo, em especial, a
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capacidade que possa ser considerada 
produção descentralizada em pequena 
escala ou produção distribuída.

Or. en

Alteração 627
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) O artigo 8.º, n.º 3, se aplica à 
capacidade de produção instalada pelas 
comunidades locais da energia, desde que 
essa capacidade possa ser considerada 
produção descentralizada em pequena 
escala ou produção distribuída;

(d) d) O artigo 8.º, n.º 3, se aplica à 
capacidade de produção instalada pelas 
comunidades produtoras de energia 
renovável, enquanto subcategoria das 
comunidades locais da energia, desde que 
essa capacidade possa ser considerada 
produção descentralizada em pequena 
escala ou produção distribuída;

Or. en

Justificação

A presente disposição aplica-se, em particular, às comunidades produtoras de energia 
renovável, que formam um subconjunto de comunidades locais de energia. É necessário 
reforçar a coerência e clareza entre os dois instrumentos.

Alteração 628
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) O artigo 8.º, n.º 3, se aplica à 
capacidade de produção instalada pelas 
comunidades locais da energia, desde que 
essa capacidade possa ser considerada 
produção descentralizada em pequena 

(d) O artigo 8.º, n.º 3, se aplica à 
capacidade de produção instalada pelas 
comunidades de energia renovável, 
enquanto subcategoria das comunidades
locais da energia, desde que essa 
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escala ou produção distribuída; capacidade possa ser considerada produção 
descentralizada em pequena escala ou 
produção distribuída;

Or. en

Alteração 629
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) O artigo 8.º, n.º 3, se aplica à 
capacidade de produção instalada pelas 
comunidades locais da energia, desde que 
essa capacidade possa ser considerada 
produção descentralizada em pequena 
escala ou produção distribuída;

(d) O artigo 8.º, n.º 3, se aplica à 
capacidade de produção instalada pelas 
comunidades produtoras de energia 
renovável, como uma subcategoria das 
empresas de comunidades de energia;

Or. en

Justificação

A presente disposição aplica-se, em particular, às comunidades produtoras de energia 
renovável, que formam um subconjunto das empresas de comunidades de energia. É 
necessário reforçar a coerência e clareza entre os dois instrumentos.

Alteração 630
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Existe o direito a ser proprietário, 
criar ou arrendar redes comunitárias e a 
gerir essas redes de forma autónoma;

Or. en
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Alteração 631
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-B) Os Estados-Membros garantem 
que as comunidades locais de energia, 
especialmente nas regiões periféricas, 
como as regiões insulares e as regiões 
com baixa densidade populacional, têm 
direito a criar, ser proprietárias e 
arrendar redes comunitárias físicas e 
virtuais e a explorá-las.

Or. en

Alteração 632
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) As disposições do capítulo IV se 
aplicam às comunidades locais da energia 
que desenvolvem a atividade de operador 
de rede de distribuição;

(e) Os Estados-Membros removem 
todas as barreiras que impedem as 
empresas de comunidades locais de 
energia de se tornarem operadores da 
rede de distribuição. Se necessário, as 
empresas de comunidades de energia e as 
autoridades locais devem ter direito a um 
tratamento transparente, não 
discriminatório e justo, caso seja tomada 
uma decisão de remunicipalizar uma rede 
de distribuição; As disposições do 
capítulo IV aplicam-se às empresas de 
comunidades de energia que exercem a 
atividade de operadores da rede de 
distribuição, aplicando-se igualmente às
empresas de comunidades da energia que 
desenvolvem a atividade de operador de 
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rede de distribuição;

Or. en

Justificação

As infraestruturas da energia devem ser tratadas como um bem comum. Sempre que as 
comunidades manifestem a vontade de repor estas infraestruturas em mãos locais, não devem 
enfrentar obstáculos demasiado onerosos nem tratamento discriminatório.

Alteração 633
Morten Helveg Petersen

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) As disposições do capítulo IV se 
aplicam às comunidades locais da energia 
que desenvolvem a atividade de operador 
de rede de distribuição;

(e) As disposições do capítulo IV, bem 
como outras regras e regulamentos 
aplicáveis aos operadores de redes de 
distribuição, se aplicam às comunidades 
locais da energia que desenvolvem a 
atividade de operador de rede de
distribuição;

Or. en

Alteração 634
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) As disposições do capítulo IV se 
aplicam às comunidades locais da energia 
que desenvolvem a atividade de operador 
de rede de distribuição;

(e) Sempre que uma comunidade 
local da energia desenvolva a atividade de 
operador de rede de distribuição, incluindo 
a de rede comunitária física, se aplicam 
as disposições do capítulo IV.

Or. en
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Alteração 635
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) A comunidade local de energia 
pode, se for caso disso, celebrar um acordo
de exploração da rede comunitária local de 
energia com um operador de rede de 
distribuição a que esteja ligada;

(f) A comunidade local de energia 
pode, se for caso disso, celebrar os acordos 
necessários de exploração da rede 
comunitária local de distribuição de 
energia com um operador de rede de 
distribuição a que esteja ligada;

Or. en

Alteração 636
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) A comunidade local de energia 
pode, se for caso disso, celebrar um acordo
de exploração da rede comunitária local de 
energia com um operador de rede de 
distribuição a que esteja ligada;

(f) A comunidade local de energia 
pode, se for caso disso, celebrar os acordos 
necessários de exploração da rede 
comunitária local de energia com um 
operador de rede de distribuição a que 
esteja ligada;

Or. en

Justificação

O objetivo é proporcionar clareza jurídica e coerência com outras alterações ao artigo 16.º, 
n.º 1, nomeadamente a introdução de um número distinto relativo às redes comunitárias. 
Além disso, são necessárias disposições para conferir às comunidades locais de energia o 
direito de participar, criar, deter ou arrendar redes comunitárias físicas ou virtuais, uma vez 
que a maioria dos Estados-Membros proíbe atualmente estas atividades ou regista falta de 
interesse dos operadores da rede de distribuição estabelecidos em cooperar com as 
comunidades locais de energia na criação destas redes.
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Alteração 637
Morten Helveg Petersen

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Os utilizadores, que não os 
acionistas ou membros da comunidade 
local de energia ligados à rede de 
distribuição explorada por essa 
comunidade local da energia, devem, se for 
caso disso, ser sujeitos a taxas de utilização 
da rede justas e baseadas nos custos. Se os 
utilizadores da rede e as comunidades 
locais da energia não chegarem a acordo 
sobre as taxas de utilização, as partes 
podem solicitar à entidade reguladora que 
determine o nível dessas taxas com base 
numa decisão para o efeito;

(g) Os utilizadores, que não os 
acionistas ou membros da comunidade 
local de energia ligados à rede de 
distribuição explorada por essa 
comunidade local da energia, estabelecida 
e explorada nos termos de [nova 
disposição], devem, se for caso disso, nos 
termos da alínea e), ser sujeitos a taxas de 
utilização da rede justas e baseadas nos 
custos e a outros direitos dos utilizadores 
da rede de distribuição;

Or. en

Alteração 638
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Os utilizadores, que não os 
acionistas ou membros da comunidade 
local de energia ligados à rede de 
distribuição explorada por essa 
comunidade local da energia, devem, se for 
caso disso, ser sujeitos a taxas de utilização 
da rede justas e baseadas nos custos. Se os 
utilizadores da rede e as comunidades 
locais da energia não chegarem a acordo 
sobre as taxas de utilização, as partes 
podem solicitar à entidade reguladora que 
determine o nível dessas taxas com base 

(g) Os utilizadores ligados à rede de 
distribuição explorada por essa 
comunidade local da energia devem ser 
sujeitos a taxas de utilização da rede não 
discriminatórias, justas e baseadas nos 
custos. Se os utilizadores da rede que não 
os acionistas ou membros da comunidade 
local de energia que explora a rede de 
distribuição e as comunidades locais da 
energia não chegarem a acordo sobre as 
taxas de utilização, as partes podem 
solicitar à entidade reguladora que 
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numa decisão para o efeito; determine o nível dessas taxas com base 
numa decisão para o efeito;

Or. en

Alteração 639
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Os utilizadores, que não os 
acionistas ou membros da comunidade 
local de energia ligados à rede de 
distribuição explorada por essa 
comunidade local da energia, devem, se 
for caso disso, ser sujeitos a taxas de 
utilização da rede justas e baseadas nos 
custos. Se os utilizadores da rede e as 
comunidades locais da energia não 
chegarem a acordo sobre as taxas de 
utilização, as partes podem solicitar à 
entidade reguladora que determine o nível 
dessas taxas com base numa decisão para o 
efeito;

(g) Os utilizadores, que não os 
acionistas ou membros da comunidade 
local de energia responsáveis pela rede 
comunitária ligada à rede de distribuição 
devem, se for caso disso, ser sujeitos a 
taxas de utilização da rede justas, não 
discriminatórias e baseadas nos custos. Se 
os utilizadores da rede e as comunidades 
locais da energia não chegarem a acordo 
sobre as taxas de utilização, as partes 
podem solicitar à entidade reguladora que 
determine o nível dessas taxas com base 
numa decisão para o efeito;

Or. en

Alteração 640
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) Se for caso disso, as comunidades 
locais de energia serão sujeitas a taxas de 
utilização da rede adequadas nos pontos de 
ligação entre a rede da comunidade e a 
rede de distribuição fora da Comunidade 
da Energia. As taxas de utilização da rede 

(h) Se for caso disso, as empresas de
comunidades de energia serão sujeitas a 
taxas de utilização da rede adequadas nos 
pontos de ligação entre a rede da 
comunidade e a rede de distribuição fora da 
Comunidade da Energia. As taxas de 



AM\1135603PT.docx 179/186 PE609.627v02-00

PT

devem ser objeto de tratamento separado, 
conforme se trate da eletricidade que 
alimenta a rede de distribuição ou da 
eletricidade consumida a partir da rede de 
distribuição fora da comunidade local de 
energia, em conformidade com o 
artigo 59.º, n.º 8.

utilização da rede devem refletir os custos 
e os benefícios da rede comunitária para a 
rede de distribuição com base numa 
análise custo-benefício transparente 
desenvolvida pela entidade reguladora, 
em conformidade com o artigo 59.º, n.º 8.

Or. en

Justificação

As comunidades de energia precisam de contribuir equitativamente para os custos por que 
são responsáveis pela sua imposição no sistema. Contudo, tendo em conta que as 
comunidades de energia representam uma oportunidade de fornecer serviços à rede de 
distribuição que pode diminuir os custos do operador da rede de distribuição, os benefícios 
devem também ser refletidos nas taxas avaliadas a aplicar às redes comunitárias e aos seus 
participantes. Este facto ajudará a criar um quadro de investimento fiável que recompensa os 
clientes ativos, protege os clientes não ativos e garante que o operador da rede de 
distribuição pode administrar a rede de forma sustentável a longo prazo.

Alteração 641
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) Se for caso disso, as comunidades 
locais de energia serão sujeitas a taxas de 
utilização da rede adequadas nos pontos de 
ligação entre a rede da comunidade e a 
rede de distribuição fora da Comunidade 
da Energia. As taxas de utilização da rede 
devem ser objeto de tratamento separado, 
conforme se trate da eletricidade que 
alimenta a rede de distribuição ou da 
eletricidade consumida a partir da rede de 
distribuição fora da comunidade local de 
energia, em conformidade com o 
artigo 59.º, n.º 8.

(h) Se for caso disso, as comunidades 
locais de energia serão sujeitas a taxas de 
utilização da rede adequadas nos pontos de 
ligação entre a rede da comunidade e a 
rede geral de distribuição. As taxas de 
utilização da rede devem ser objeto de 
tratamento separado, conforme se trate da 
eletricidade que alimenta a rede de 
distribuição ou da eletricidade consumida a 
partir da rede de distribuição fora da rede 
da comunidade, em conformidade com o 
artigo 59.º, n.º 8.

Or. en
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Alteração 642
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(h-A) Os Estados-Membros 
supervisionam, através das entidades 
reguladoras nacionais, o acesso ao 
mercado, o tratamento, os procedimentos 
e as taxas aplicadas às comunidades 
locais de energia, o impacto das 
comunidades locais de energia sobre a 
concorrência e a capacitação e proteção 
dos consumidores, bem como os 
benefícios para as comunidades locais, 
nomeadamente o seu contributo para 
reduzir a pobreza energética. Os 
Estados-Membros devem apresentar 
anualmente um relatório à Comissão e, se 
for caso disso, às autoridades de 
concorrência nacionais, em conformidade 
com o artigo 59.º, n.º 1, alínea n).

Or. en

Justificação

Os quadros regulamentares favoráveis às comunidades locais de energia só podem funcionar 
se forem aplicáveis e tiverem apoio institucional. No entanto, as atividades realizadas pelas 
comunidades locais de energia são diversas e enfrentam barreiras consideráveis a nível 
regulamentar e do mercado que não são bem compreendidas ou reconhecidas pelas entidades 
reguladoras nacionais. Por conseguinte, é preciso que os reguladores nacionais monitorizem 
as disposições relativas às comunidades locais de energia à medida que os mercados 
nacionais evoluem.

Alteração 643
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2 – alínea h-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(h-A) As redes comunitárias são tratadas 
em condições de igualdade com outros 
recursos sempre que os operadores da 
rede de distribuição estão a definir e 
contratar serviços e produtos de mercado 
ao abrigo do artigo 31.º, n.º 5, e do 
artigo 32.º, n.º 1. 

Or. en

Alteração 644
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem, 
através das entidades reguladoras 
nacionais:

(a) Assegurar que as comunidades locais 
de energia gozam de acesso ao mercado 
sem restrições; (b) Rever regularmente 
tratamentos, procedimentos e taxas 
aplicadas a comunidades locais de 
energia e eliminar obstáculos ou 
restrições injustificados ao seu 
desenvolvimento; (c) Avaliar o impacto 
das comunidades locais de energia nos 
mercados energéticos, na concretização 
de objetivos em matéria de política 
ambiental, e no desenvolvimento social e 
económico das comunidades locais, 
nomeadamente o seu contributo para a 
eficiência energética e a redução da 
pobreza energética. Os Estados-Membros 
devem apresentar anualmente um 
relatório à Comissão e, caso sejam 
identificadas restrições à concorrência, às 
autoridades de concorrência nacionais, 
em conformidade com o artigo 59.º, n.º 1, 
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alínea n).

Or. en

Justificação

As atividades realizadas pelas CLE são diversas e enfrentam barreiras consideráveis a nível 
regulamentar e do mercado que não são bem compreendidas ou reconhecidas pelas entidades 
reguladoras nacionais. O pacote deve propor obrigações de acompanhamento dos 
reguladores, com vista a facilitar a aplicação e a execução das regras da UE em matéria de 
acesso ao mercado e proporcionar condições de concorrência equitativas às comunidades de 
energia para ajudar a prevenir a discriminação, garantir a concorrência e assegurar o 
respeito dos direitos dos consumidores (ativos e não ativos) em geral. Além disso, as 
entidades reguladoras devem ter a obrigação de alertar os organismos nacionais de 
vigilância da concorrência para possíveis violações dos artigos 101.º e 102.º do TFUE ou de
legislação nacional em matéria de concorrência.

Alteração 645
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Se necessário, os 
Estados-Membros devem prever um 
quadro favorável que assegure que os 
n.os 1 e 2 produzem efeitos jurídicos.

Or. en

Justificação

Alguns direitos e obrigações relativos às comunidades locais de energia enumerados no 
artigo 16.º produzirão efeitos jurídicos sem qualquer medida adicional dos 
Estados-Membros. Contudo, para serem aplicados de forma eficaz, alguns destes direitos e 
obrigações têm de ser aprofundados em quadros regulamentares nacionais.

Alteração 646
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. Se necessário, os 
Estados-Membros devem prever um 
quadro favorável que assegure que os 
n.os 1 e 2 produzem efeitos jurídicos.

Or. en

Justificação

Alguns direitos e obrigações relativos às empresas das comunidades de energia enumerados 
no artigo 16.º produzirão efeitos jurídicos sem qualquer medida adicional dos 
Estados-Membros. Contudo, para serem aplicados de forma eficaz, alguns destes direitos e 
obrigações têm de ser aprofundados em quadros regulamentares nacionais.

Alteração 647
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros podem 
limitar a dimensão das comunidades 
locais de energia por motivos técnicos e 
económicos.

Or. en

Alteração 648
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Os Estados-Membros, através das 
entidades reguladoras nacionais, devem 
assegurar que os clientes finais e as 
empresas de comunidades de energia 
podem exercer os seus direitos e não são 
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sujeitos a quaisquer práticas 
administrativas, comerciais ou técnicas 
que possam limitar os seus direitos ou 
condição financeira, acompanhar o 
acesso ao mercado, o tratamento, os 
procedimentos e as taxas aplicadas às 
empresas de comunidades de energia, o 
impacto das empresas de comunidades de 
energia na concorrência e na capacitação 
e proteção dos consumidores e benefícios 
para as comunidades locais, 
designadamente o seu contributo para 
reduzir a pobreza energética. Os 
Estados-Membros devem apresentar 
anualmente um relatório à Comissão e, se 
for caso disso, às autoridades de 
concorrência nacionais, em conformidade 
com o artigo 59.º, n.º 1, alínea n).

Or. en

Justificação

Os quadros regulamentares favoráveis às empresas de comunidades locais de energia só 
podem funcionar se forem aplicáveis e tiverem apoio institucional. No entanto, as atividades 
realizadas pelas comunidades de energia são diversas e enfrentam barreiras consideráveis a 
nível regulamentar e do mercado que não são bem compreendidas ou reconhecidas pelas 
entidades reguladoras nacionais. Por conseguinte, é preciso que os reguladores nacionais 
monitorizem as disposições relativas às empresas de comunidades de energia à medida que 
os mercados nacionais evoluem. O pacote deve propor obrigações de acompanhamento dos 
reguladores, com vista a facilitar a aplicação e a execução das regras da UE em matéria de 
acesso ao mercado e proporcionar condições de concorrência equitativas para as 
comunidades de energia. Estas atividades ajudarão a prevenir a discriminação, garantir a 
concorrência e assegurar o respeito dos direitos dos consumidores (ativos e não ativos) em 
geral. A diretiva prevê ainda uma obrigação de apresentação de relatórios destinada a 
facilitar a tarefa da Comissão de supervisionar a aplicação das disposições relativas às 
comunidades de energia. Do mesmo modo, as entidades reguladoras devem ter a obrigação 
de alertar os organismos nacionais de vigilância da concorrência para possíveis violações 
dos artigos 101.º e 102.º do TFUE ou de legislação nacional em matéria de concorrência.

Alteração 649
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-B. Os Estados-Membros 
supervisionam, através das entidades 
reguladoras nacionais, o acesso ao 
mercado, o tratamento, os procedimentos 
e as taxas aplicadas às comunidades 
locais de energia, o impacto das 
comunidades locais de energia sobre a 
concorrência e a capacitação e proteção 
dos consumidores, bem como os 
benefícios para as comunidades locais, 
nomeadamente o seu contributo para 
reduzir a pobreza energética. Os 
Estados-Membros devem apresentar 
anualmente um relatório à Comissão e, se 
for caso disso, às autoridades de 
concorrência nacionais, em conformidade 
com o artigo 59.º, n.º 1, alínea n).

Or. en

Alteração 650
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Os Estados-Membros que 
decidirem aplicar o presente artigo: a) 
Podem regulamentar o acesso à rede 
comunitária por consumidores e 
produtores que não são membros da 
comunidade local de energia; b) Podem 
regulamentar as condições técnicas e 
económicas para o fornecimento de 
energia de fora da comunidade local de 
energia e a eletricidade que é introduzida 
na rede.

Or. en
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Alteração 651
Paul Rübig

Proposta de diretiva
Artigo 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.º-A

Os Estados-Membros devem assegurar 
que as comunidades locais de energia 
atuam em condições de igualdade com 
outros participantes no mercado.

Or. en


	1135603PT.docx

