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MERCADO INTERNO DA ENERGIA

A fim de harmonizar e liberalizar o mercado interno da energia da UE foram adotados,
entre 1996 e 2009, três pacotes consecutivos de medidas legislativas que abordam o acesso
ao mercado, a transparência e a regulamentação, a proteção dos consumidores, o apoio à
interligação e os níveis adequados de fornecimento. Como consequência destas medidas, os
novos fornecedores de gás e eletricidade podem entrar nos mercados dos Estados-Membros
e os consumidores industriais e domésticos são agora livres de escolher os seus fornecedores.
Outras políticas da UE relacionadas com o mercado interno da energia abordam a segurança
do fornecimento de eletricidade, gás e petróleo, assim como o desenvolvimento de redes
transeuropeias de transporte de gás e eletricidade.

BASE JURÍDICA

Artigo 194.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE).

OBJETIVOS

No setor da energia, a conclusão do mercado interno da UE requere a eliminação de muitos
obstáculos e barreiras comerciais, a aproximação das políticas fiscais e de preços, bem como
o estabelecimento de normas e requisitos, e a regulamentação em matéria de ambiente e de
segurança. O objetivo é garantir um mercado funcional com acesso justo e um alto nível
de proteção dos consumidores, bem como níveis adequados de interligação e de capacidade
produtiva. O Conselho Europeu fixou um prazo para a conclusão do mercado interno da energia
até 2014. Embora o prazo não tenha sido plenamente cumprido, foram feitos progressos em
termos de diversificação dos fornecedores de energia e de comércio transfronteiras de energia
(COM(2014)0634).

REALIZAÇÕES

A. Liberalização dos mercados do gás e da eletricidade
Durante a década de 1990, quando a maior parte dos mercados nacionais da eletricidade e do gás
natural eram ainda objeto de monopólio, a União Europeia e os Estados-Membros decidiram
abrir gradualmente estes mercados à concorrência. As primeiras diretivas de liberalização
(Primeiro Pacote da Energia) foram adotadas em 1996 (eletricidade) e 1998 (gás), a transpor
para os ordenamentos jurídicos dos Estados-Membros até 1998 (eletricidade) e 2000 (gás).
O Segundo Pacote da Energia foi adotado em 2003 e as diretivas deviam ser transpostas
para o direito nacional pelos Estados-Membros até 2004, prevendo-se a entrada em vigor de
algumas disposições apenas em 2007. Os consumidores industriais e domésticos eram agora
livres de escolher os seus fornecedores de gás e eletricidade a partir de um leque mais vasto
de concorrentes. Em abril de 2009, foi adotado um Terceiro Pacote da Energia com vista a
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prosseguir a liberalização do mercado interno da eletricidade e do gás, que altera o segundo
pacote e proporciona a base para a realização do mercado interno da energia.
Em fevereiro de 2015, a Comissão publicou uma comunicação do pacote União da Energia
intitulada «Uma estratégia-quadro para uma União da Energia resiliente dotada de uma política
em matéria de alterações climáticas virada para o futuro» (COM(2015)0080). O pacote de
medidas refere que o objetivo da União da Energia «é oferecer aos consumidores da UE —
particulares e empresas — energia segura, sustentável, competitiva e a preços acessíveis».
Para atingir estes objetivos, o pacote define cinco dimensões que se reforçam mutuamente e
estão estreitamente interligadas: segurança energética, solidariedade e confiança; um mercado
europeu da energia plenamente integrado; eficiência energética, contribuindo para moderar a
procura; descarbonização da economia; e a investigação, a inovação e a competitividade.
Tal como anunciado na estratégia para a União da Energia, a Comissão apresentou um conjunto
de propostas legislativas para uma nova configuração do mercado da energia da UE, em 30
de novembro de 2016. O pacote «Energia Limpa para todos os Europeus» (COM(2016)0860)
visa executar a União da Energia e abrange a eficiência energética, as energias renováveis, a
configuração do mercado da eletricidade, a segurança do abastecimento de eletricidade e as
normas de governação para a União da Energia.
B. Regulação do mercado da energia
A Agência Europeia de Cooperação dos Reguladores da Energia (ACER) está plenamente
operacional desde março de 2011 (Regulamento (CE) n.º 713/2009). A ACER é principalmente
responsável por promover a cooperação entre as autoridades reguladoras nacionais a nível
regional e europeu e por acompanhar o desenvolvimento da rede e os mercados internos
da eletricidade e do gás. Tem igualmente competência para investigar casos de abuso de
mercado e para coordenar com os Estados-Membros a aplicação das sanções adequadas.
A responsabilidade de aplicar sanções relacionadas com infrações mantém-se, porém, uma
competência dos Estados-Membros.
Além disso, foram adotados dois regulamentos que criam as estruturas de cooperação para
as Redes Europeias de Operadores de Redes de Transporte (REORT): um para a eletricidade
(714/2009/CE) e outro para o gás (715/2009/CE, alterado pela Decisão 2010/685/UE da
Comissão). As REORT, juntamente com a ACER, criam regras pormenorizadas de acesso
à rede e códigos técnicos, bem como asseguram a coordenação do funcionamento da rede
através do intercâmbio de informações de funcionamento e do desenvolvimento de normas e
procedimentos comuns de segurança e emergência. As REORT são igualmente responsáveis
pela elaboração de um plano decenal de investimento na rede de dois em dois anos, que é depois
examinado pela ACER.
Além disso, a Diretiva 2008/92/CE visa melhorar a transparência dos preços do gás e da
eletricidade cobrados aos utilizadores finais industriais, ao obrigar os Estados-Membros a
garantir que estes preços e os sistemas de preços utilizados sejam comunicados ao Eurostat duas
vezes por ano. Em 10 de outubro de 2011, a UE adotou o Regulamento (UE) n.º 1227/2011
relativo à integridade e à transparência nos mercados grossistas da energia (REMIT), com o
intuito de assegurar práticas de comercialização justas nos mercados de energia europeus.
C. Segurança do fornecimento de eletricidade, gás natural e petróleo
A Diretiva 2005/89/CE estabelece medidas destinadas a garantir a segurança do fornecimento de
eletricidade, a fim de assegurar o funcionamento adequado do mercado interno da eletricidade,
um nível apropriado de interligação entre os Estados-Membros, uma capacidade de produção
adequada e um equilíbrio entre a oferta e a procura. À luz da importância crucial do gás para
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o aprovisionamento energético da União Europeia e em resposta à crise do gás entre a Rússia
e a Ucrânia durante o inverno de 2008/2009, foi adotado, em 2010, o Regulamento (UE) n.º
994/2010 relativo a medidas destinadas a garantir a segurança do aprovisionamento de gás. O
regulamento pretende fortalecer os mecanismos de prevenção e de resposta em caso de crise. No
intuito de garantir a segurança do aprovisionamento de petróleo, a Diretiva 2009/119/CE obriga
os Estados-Membros a manterem um nível mínimo de reservas de petróleo, correspondentes
a 90 dias de importação média diária ou a 61 dias de consumo médio interno, devendo
ser considerada a maior das duas quantidades. Em resposta às preocupações relativamente
ao fornecimento de gás russo através da Ucrânia, a Comissão publicou a sua Estratégia de
Segurança Energética, em maio de 2014 (COM(2014)0330). A estratégia visa assegurar um
fornecimento de energia estável e abundante aos cidadãos e à economia da Europa. Estabelece
medidas como o aumento da eficiência energética, a produção de energia própria e a conclusão
das ligações de infraestrutura em falta para, durante uma crise, redirecionar a energia para os
locais onde é necessária.
D. Redes transeuropeias de energia (RTE-E)
O Regulamento (UE) n.º 347/2013 estabelece orientações para as redes transeuropeias de
energia que identificam projetos de interesse comum e projetos prioritários entre as redes
transeuropeias de eletricidade e de gás. Os projetos de interesse comum têm prioridade na
obtenção de ajuda financeira ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 2236/95. O orçamento afetado
às redes transeuropeias de energia destina-se principalmente ao financiamento de estudos
de viabilidade. Existem outros instrumentos que também podem contribuir para financiar
parcialmente os investimentos, por exemplo, os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento
ou o Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE). O Regulamento (UE) n.º 256/2014
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014, relativo à notificação à
Comissão de projetos de investimento em infraestruturas energéticas na União Europeia, exige
que os Estados-Membros notifiquem a Comissão sobre os seus projetos de investimento em
infraestruturas energéticas.
Na Comunicação intitulada «Um Orçamento para a Europa 2020» (COM(2011)0500), a
Comissão apresentou um novo instrumento designado «Mecanismo Interligar a Europa» (CEF)
para financiar, de 2014 a 2020, projetos prioritários nos domínios da energia, do transporte
e da infraestrutura digital crítica. Em novembro de 2013, o Parlamento aprovou o acordo
alcançado com o Conselho sobre o orçamento do CEF, com uma afetação de 5,12 mil milhões
de euros para o desenvolvimento de projetos transeuropeus de infraestruturas energéticas
(P7_TA(2013)0463). Foram selecionados vários projetos de interesse comum para apoio da UE,
baseados nas orientações para as infraestruturas energéticas aprovadas em março de 2013 pelo
Conselho e pelo Parlamento (P7_TA(2013)0061).

O PAPEL DO PARLAMENTO EUROPEU

Ao adotar um pacote legislativo relativo aos mercados internos da energia, o Parlamento
apoiou vivamente a separação da propriedade a nível do transporte no setor da eletricidade
como sendo o meio mais eficaz de promover o investimento nas infraestruturas de forma não
discriminatória, um acesso equitativo à rede por parte dos novos operadores, bem como a
transparência do mercado. O Parlamento salientou, igualmente, a importância de uma visão
comum europeia dos investimentos a médio prazo (plano indicativo europeu decenal orientado
para as interligações), uma maior cooperação entre as autoridades reguladoras, os Estados-
Membros e os operadores do sistema de transporte, e um processo mais sólido de harmonização
das condições de acesso à rede. Por iniciativa do Parlamento, foi dada especial importância aos
direitos do consumidor, que faziam parte do acordo alcançado com o Conselho: as resoluções
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insistiram em direitos acrescidos para os consumidores (mudança de fornecedores, informação
direta através de contadores inteligentes e tratamento eficiente das reclamações apresentadas
a um «provedor» da energia). O Parlamento também obteve o reconhecimento do conceito de
«pobreza energética». Apoiou fortemente a instituição da ACER, frisando que lhe devem ser
atribuídos os poderes necessários para superar os problemas que não podem ser solucionados
pelos reguladores nacionais e que prejudicam a integração e o funcionamento adequado do
mercado interno.
Ao aprovar as orientações para infraestruturas energéticas transeuropeias (P7_TA(2013)0061),
o Parlamento apelou a que fosse dada especial atenção à importância das instalações de
armazenamento de energia e à necessidade de assegurar a estabilidade das redes europeias
de eletricidade com a integração de recursos energéticos renováveis. O Parlamento aprovou
uma alteração que aumenta a transparência das metodologias utilizadas pelas REORT nos seus
planos de desenvolvimento da rede. Apresentou, igualmente, uma alteração que protege os
consumidores de suportarem um encargo desproporcionado dos custos dos projetos de interesse
comum.
Mais recentemente, em dezembro de 2015, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução
intitulada «Rumo a uma União Europeia da Energia» (P8_TA(2015)0444). O Parlamento
convidou a Comissão a garantir que todas as propostas legislativas integradas na União da
Energia seguissem o processo legislativo ordinário, e afirmou que esperava que o quadro
de governação pós-2020 para a União da Energia fosse ambicioso, fiável, transparente,
democrático e plenamente inclusivo do Parlamento, e a garantir a consecução dos objetivos
climáticos e energéticos para 2030.
Além disso, o Parlamento adotou posições sobre a configuração do mercado da energia durante
a preparação do documento da Comissão «Energia limpa para todos os europeus». A Resolução
do Parlamento Europeu, de 13 de setembro de 2016, intitulada «Rumo a uma nova configuração
do mercado da energia» (P8_TA(2016)0333) preconiza uma combinação de mercados líquidos
a curto prazo e indicadores de preços a longo prazo, a fim de adequar o mercado a um aumento
da quota de energias renováveis e a consumidores ativos. Sublinha a importância da cooperação
regional, apela à integração das fontes de energia renováveis no mercado e à supressão gradual
do apoio às energias renováveis amadurecidas, e especifica os critérios para os mecanismos de
capacidade, que devem ser baseados no mercado e abertos à participação transfronteiras.
Dagmara Stoerring / Susanne Horl
11/2017
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