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MERCADO INTERNO DA ENERGIA

A fim de harmonizar e liberalizar o mercado interno da energia da UE, foram
adotadas, desde 1996, medidas que abordam o acesso ao mercado, a transparência
e a regulamentação, a proteção dos consumidores, o apoio à interligação e os
níveis adequados de aprovisionamento. Estas medidas têm por objetivo criar
um mercado da eletricidade da UE mais competitivo, centrado nos clientes,
flexível e não discriminatório, com preços de fornecimento baseados no mercado.
Ao fazê-lo, reforçam e ampliam os direitos dos clientes particulares e das
comunidades da energia, lutam contra a pobreza energética, clarificam os papéis e
as responsabilidades dos participantes no mercado e dos reguladores do mesmo
e abordam a segurança do aprovisionamento de eletricidade, gás e petróleo,
bem como o desenvolvimento de redes transeuropeias de transporte de gás e
eletricidade. Desde a invasão russa da Ucrânia e a crise energética daí resultante, a
estrutura do mercado da energia da UE tem sofrido profundas mudanças estruturais.

BASE JURÍDICA

Artigos 114.º e 194.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.

OBJETIVOS

No setor da energia, a concretização do mercado interno da UE requer: a eliminação
de muitos obstáculos e barreiras comerciais; a aproximação das políticas fiscais e de
preços e medidas relativamente a normas e requisitos; e 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.

RESULTADOS

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 energético) foram adotadas
em 1996 (eletricidade) e 1998 (gás), devendo ser transpostas para os ordenamentos
jurídicos dos Estados-Membros até 1998 (eletricidade) e 2000 (gás).
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O segundo pacote energético foi adotado em 2003, devendo as diretivas respetivas
ser transpostas para o direito nacional pelos Estados-Membros até 2004 e 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 o terceiro pacote energético, com vista a prosseguir a
liberalização do mercado interno da eletricidade e do gás, que altera o segundo pacote
e proporciona a base para a execução do mercado interno da energia.
Em junho de 2019, foi adotado um quarto pacote energético composto por uma
diretiva (Diretiva Eletricidade (2019/944/UE)) e três regulamentos (Regulamento
Eletricidade (2019/943/UE), Regulamento Preparação para os Riscos (2019/941/UE)
e Regulamento da Agência da UE de Cooperação dos Reguladores da Energia
(ACER) (2019/942/UE)). O quarto pacote energético introduziu novas regras do
mercado da eletricidade para as energias renováveis e para atrair investimentos.
Proporcionou incentivos aos consumidores e introduziu um novo limite de elegibilidade
para que as centrais elétricas possam receber subvenções enquanto mecanismos
de capacidade. Exigiu aos Estados-Membros a preparação de planos de emergência
para potenciais crises de eletricidade e aumentou as competências da ACER em
matéria de cooperação regulamentar transfronteiras em casos que envolvam risco de
fragmentação nacional e regional.
O quinto pacote energético, intitulado «Objetivo 55», foi publicado em 14 de julho de
2021 com o propósito de alinhar as metas energéticas da UE com as novas ambições
europeias em matéria de clima para 2030 e 2050. O debate sobre estes aspetos
energéticos está em curso. Após a invasão da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro de
2022, e depois da completa interrupção do fornecimento de gás à Europa e da crise
energética daí resultante, a UE decidiu eliminar progressiva, mas rapidamente, todas
as importações de combustíveis fósseis russos, introduzir medidas de poupança de
energia, diversificar as suas importações energéticas, adotar medidas estruturais nos
mercados da eletricidade e do gás e acelerar a introdução de energias renováveis.
B. Medidas futuras
Tal como anunciado na estratégia para a União da Energia (COM(2015)0080), a fim
de fornecer aos consumidores energia segura, sustentável, competitiva e a preços
acessíveis, a Comissão apresentou, em 30 de novembro de 2016, o pacote «Energias
limpas para todos os europeus» (COM(2016)0860). O quarto pacote energético,
atualmente em vigor, executa a União da Energia, abrangendo a eficiência energética,
as energias renováveis, a configuração do mercado da eletricidade, a segurança do
aprovisionamento de eletricidade e as normas de governação para a União da Energia.
Para completar o mercado interno da energia, a Comissão adotou medidas no âmbito
da Diretiva Eletricidade, dos Regulamentos Eletricidade e Preparação para os Riscos
e do Regulamento ACER.
O regulamento relativo ao mercado interno da eletricidade (Regulamento (UE)
2019/943) revê as regras e os princípios do mercado interno da eletricidade, a
fim de assegurar o seu bom funcionamento e a sua competitividade. Apoia a
descarbonização do setor energético da UE, elimina os obstáculos ao comércio de
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eletricidade transfronteiras e permite a transição da UE para energias limpas, honrando
os compromissos assumidos no âmbito do Acordo de Paris. O regulamento define
um conjunto de princípios de mercado relativos ao funcionamento dos mercados da
eletricidade: os preços serão formados com base na procura e na oferta; os clientes
beneficiarão das regras de mercado e serão participantes ativos no mercado; os
incentivos à produção de eletricidade descarbonizada serão baseados no mercado;
os obstáculos aos fluxos de eletricidade transfronteiras serão progressivamente
suprimidos; os produtores serão direta ou indiretamente responsáveis pelas suas
vendas de eletricidade; serão estabelecidas novas condições ao abrigo das quais os
Estados-Membros poderão criar mecanismos de capacidade e instituir princípios para
a sua criação.
A diretiva relativa a regras comuns para o mercado interno da eletricidade (Diretiva
(UE) 2019/944) centra-se nos Estados-Membros e nos consumidores, definindo
um conjunto de disposições diferentes que colocam o consumidor no centro da
transição para as energias limpas. Os fornecedores são livres de fixar os preços
de comercialização da eletricidade fornecida aos clientes. Os Estados-Membros
garantem, entre os fornecedores, uma concorrência de preços baseada no mercado,
a proteção dos clientes domésticos vulneráveis e em situação de pobreza e o
direito dos clientes finais à eletricidade fornecida por um fornecedor, sob reserva de
acordo do fornecedor, independentemente do Estado-Membro em que esteja registado
o fornecedor em conformidade com as normas da UE. Os consumidores podem
solicitar a instalação de contadores de eletricidade inteligentes sem custos adicionais;
os clientes domésticos e as microempresas têm acesso, a título gratuito, a, pelo
menos, um instrumento de comparação das ofertas dos fornecedores, incluindo ofertas
de contratos de eletricidade a preços dinâmicos; podem mudar gratuitamente de
fornecedor no prazo máximo de três semanas e participar em regimes de mudança
coletiva. Os consumidores finais com contadores inteligentes podem solicitar contratos
de eletricidade dinâmicos com, pelo menos, um grande fornecedor; têm o direito de
atuar como clientes ativos, por exemplo, vendendo eletricidade de produção própria,
sem estarem sujeitos a requisitos técnicos desproporcionados ou discriminatórios, e
de ter condições contratuais claras e resumidas.
O Regulamento Preparação para os Riscos (Regulamento (UE) 2019/941) reforça a
preparação para os riscos, incentivando a cooperação entre os operadores das redes
de transporte da UE e dos países vizinhos e a ACER. Visa também promover a gestão
transfronteiras de redes de eletricidade em caso de uma crise de eletricidade, através
dos novos centros operacionais regionais, introduzidos no regulamento conexo relativo
ao mercado interno da eletricidade (Regulamento (UE) 2019/943). A Rede Europeia
dos Operadores das Redes de Transporte de Eletricidade (REORTE) desenvolverá e
proporá uma metodologia comum de identificação dos riscos, em cooperação com a
ACER e o Grupo de Coordenação da Eletricidade, que será posteriormente aprovada
pela ACER. Foram propostos quatro conjuntos de medidas:
1. normas comuns sobre a forma de prevenção e de preparação para crises de
eletricidade, a fim de assegurar a cooperação transfronteiras;
2. regras comuns para a gestão de crises;
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3. métodos comuns para avaliar os riscos relacionados com a segurança do
aprovisionamento;
4. um quadro comum para realizar uma melhor avaliação e monitorização da
segurança do aprovisionamento de eletricidade.
O debate sobre os aspetos energéticos do quinto pacote energético ocorreu,
inicialmente, no contexto dos elevados preços da energia, motivados pela recuperação
no pós-pandemia. Em julho de 2021, a Comissão publicou a primeira parte do pacote
«Objetivo 55», que visava alcançar uma redução de, pelo menos, 55 % nas emissões
de gases com efeito de estufa e uma Europa com impacto neutro no clima até 2050.
Em dezembro de 2021, ao quinto pacote energético seguiu-se a publicação do Pacote
do Mercado do Hidrogénio e do Gás Descarbonizado. O debate sobre o quinto pacote
energético mudou radicalmente após a invasão russa da Ucrânia e a subsequente
crise energética, que levou a Rússia a suspender unilateralmente o fornecimento de
gás russo aos Estados-Membros da UE e ao enorme aumento dos preços do gás e
da eletricidade na Europa.
Em resposta à escalada da crise energética mundial, a UE apresentou várias
propostas de mudanças estruturais profundas nos seus mercados da energia. Em
março de 2022, a comunicação REPowerEU (COM/2022/108) afirmou de imediato a
intenção da UE de eliminar progressivamente a sua dependência dos combustíveis
fósseis russos. Em maio de 2022, na sequência da comunicação, surge o plano
REPowerEU (COM/2022/230), que apresentou ações complementares para poupar
energia, diversificar o aprovisionamento, aumentar a segurança do aprovisionamento
energético e substituir os combustíveis fósseis acelerando a disponibilização das
energias renováveis. Em julho de 2022, a Comissão propôs novas regras relativas à
coordenação das medidas de redução da procura de gás e publicou a comunicação
intitulada «Poupar gás para garantir um inverno em segurança» (COM/2022/360). O
novo Regulamento (UE) 2022/1369 do Conselho relativo a medidas coordenadas de
redução da procura de gás entrou em vigor em 9 de agosto. Em 14 de setembro
de 2022, a Comissão propôs um novo regulamento relativo a uma intervenção de
emergência para fazer face aos elevados preços da energia (COM(2022)473) e reduzir
as faturas energéticas para as empresas e os cidadãos europeus. A proposta introduz
medidas para reduzir a procura de eletricidade, um limite máximo temporário de
receitas para os produtores de eletricidade que utilizem tecnologias com custos mais
baixos, como as energias renováveis, a energia nuclear e a lenhite, e uma contribuição
de solidariedade temporária sobre os lucros excedentários nos setores do petróleo,
do gás, do carvão e das refinarias, que será direcionada para os consumidores de
energia.
C. Regulação do mercado da energia: a Agência da UE de Cooperação dos
Reguladores da Energia
A ACER da UE está 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
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igualmente competência para investigar casos de abuso de mercado e para coordenar
com os Estados-Membros a aplicação das sanções adequadas.
Em junho de 2019, a Comissão adotou o Regulamento ACER (2019/942/UE) para
reformar a ACER, para que pudesse reformular atos jurídicos e reforçar o seu
principal papel de coordenadora da ação dos reguladores nacionais, especialmente
nos domínios em que a fragmentação da tomada de decisões a nível nacional sobre
questões com relevância transfronteiras conduziria a problemas ou incoerências no
mercado interno. As funções da ACER no domínio da supervisão do mercado grossista
e das infraestruturas transfronteiras foram ampliadas de modo a conferir-lhe uma
maior responsabilidade na elaboração e apresentação à Comissão da proposta final
de um código de rede e na influência sobre o processo de revisão do mercado
regional da eletricidade (zona de ofertas), previsto na reformulação do Regulamento
Eletricidade (2019/943/UE). O Regulamento ACER cria taxas como fonte adicional de
financiamento para cobrir os custos das atividades relacionadas com o REMIT («taxas
REMIT») realizadas pela ACER. Em 15 de julho de 2020, a DG Energia e a ACER
apresentaram uma proposta para a estrutura das taxas. Em 17 de dezembro de 2020,
a Comissão adotou a Decisão (UE) 2020/2152 relativa às taxas, que visa cobrir as
despesas relativas a operações como a recolha, o tratamento, o processamento e a
análise de informações efetuadas pela ACER.
Além disso, foram adotados dois regulamentos que criam as estruturas de cooperação
para a Rede Europeia dos Operadores das Redes de Transporte (REORT): um para
a eletricidade (Regulamento (CE) n.º 714/2009) e outro para o gás (Regulamento
(CE) n.º 715/2009), 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 dois em dois anos, de um plano decenal de
investimento na rede, que é depois examinado pela ACER.
Além disso, o Regulamento (UE) 2016/1952 melhora 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.
D. Segurança do aprovisionamento de eletricidade, gás natural e petróleo
O Regulamento (UE) 2019/941 estabelece medidas destinadas a garantir a segurança
do aprovisionamento 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 o aprovisionamento energético da
UE, e em resposta à crise do gás entre a Rússia e a Ucrânia durante o inverno de
2008/2009, o Regulamento (UE) 2017/1938 relativo a medidas destinadas a garantir
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a segurança do aprovisionamento de gás foi adotado em 2010 e revisto em 2017.
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 importações líquidas médias
diárias ou a 61 dias de consumo médio diário interno, devendo ser considerada a maior
das duas quantidades. Em resposta às preocupações relativas 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
aprovisionamento de energia estável e abundante aos cidadãos e à economia da
Europa. Estabelece medidas como o aumento da eficiência energética, a promoção
da produção de energia na UE e a conclusão das ligações de infraestruturas em falta
para, durante uma crise, redirecionar a energia para os locais onde é necessária.
Em maio de 2019, a Comissão adotou uma revisão específica da Diretiva Gás Natural
de 2009 (Diretiva (UE) 2019/692). Esta proposta tornará as disposições fundamentais
da Diretiva Gás imediatamente aplicáveis aos gasodutos transfronteiras com países
terceiros ou, mais especificamente, às partes dos gasodutos no território da UE. Tal
contribuirá para garantir que nenhum projeto de infraestruturas de gás, em curso,
planeado ou futuro, entre um Estado-Membro e um país terceiro, distorça o mercado
único da energia ou enfraqueça a segurança do aprovisionamento na UE.
Em dezembro de 2021, a Comissão propôs uma revisão (COM/2021/803,
COM/2021/804 e COM/2021/805) da Diretiva Gás (2009/73/CE) e do Regulamento
Gás (CE) n.º 715/2009), que estabelecem o quadro regulamentar para mercados
competitivos de gás descarbonizado. As propostas incluem a criação e o
desenvolvimento do novo mercado de hidrogénio da UE e um novo regulamento
relativo à redução das emissões de metano no setor da energia.
Em 23 de março de 2022, na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia e
da instrumentalização das suas reservas de gás, a Comissão propôs um novo
regulamento relativo ao armazenamento de gás (Regulamento (UE) 2022/1032), que
exige que os países da UE encham as respetivas instalações de armazenamento
de gás a 80 % da sua capacidade até 1 de novembro de 2022 e a 90 %
nos anos seguintes. Publicou igualmente a comunicação intitulada «Segurança do
aprovisionamento e preços da energia acessíveis: opções de medidas a adotar no
imediato e preparação para o próximo inverno» (COM(2022)0138): Em 27 de junho
de 2022, os colegisladores chegaram a acordo sobre o regulamento relativo ao
armazenamento de gás.
E. Redes Transeuropeias de Energia (RTE-E)
A RTE-E é uma política focada na ligação das infraestruturas energéticas dos Estados-
Membros, no âmbito da qual foram identificados nove corredores prioritários (quatro
corredores de eletricidade, quatro corredores de gás e um corredor de petróleo) e três
domínios temáticos prioritários (implantação de redes inteligentes, autoestradas da
eletricidade e uma rede transfronteiras de dióxido de carbono).
O Regulamento (UE) n.º 347/2013 estabelece orientações para as redes
transeuropeias de energia que identificam projetos de interesse comum (PCI) e
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32022R1032
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32022R1032
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:02013R0347-20200331
https://ec.europa.eu/energy/infrastructure/transparency_platform/map-viewer/main.html
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projetos prioritários entre as redes transeuropeias de eletricidade e de gás. Os projetos
de interesse comum (PIC) para projetos transfronteiras no domínio da energia e das
energias renováveis são financiados pelo Mecanismo Interligar a Europa – Energia
(MIE-E). Trata-se de um instrumento de financiamento com um orçamento total de
5,84 mil milhões de EUR para o período de 2021-2027, atribuído sob a forma de
subvenções geridas pela Agência de Execução Europeia do Clima, das Infraestruturas
e do Ambiente. Entre 2014 e 2020, um orçamento total de 4,8 mil milhões de EUR do
MIE-E financiou 149 ações de infraestruturas transfronteiras no domínio da energia
em 107 PIC em oito corredores prioritários (quatro no setor da eletricidade e quatro no
setor do gás). A Comissão estabelece a lista de PIC através de um ato delegado, que
só entra em vigor se o Parlamento ou o Conselho não formularem objeções no prazo
de dois meses a contar da sua notificação.
Em 5 de abril de 2022, a RTE-E revista foi adotada para apoiar melhor a modernização
das infraestruturas energéticas transfronteiras da Europa e alcançar os objetivos do
Pacto Ecológico Europeu.

O PAPEL DO PARLAMENTO EUROPEU

Ao adotar um pacote legislativo relativo aos mercados internos da energia, o
Parlamento apoiou vivamente a separação da propriedade 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 e 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); 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
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
criação da ACER, frisando que tinham de lhe 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. Desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, aprovou várias resoluções sobre
a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis russos e sobre a atual crise
energética.
Recentes resoluções mais significativas:
— 5 de outubro de 2022: O Parlamento aprovou uma resolução sobre os preços

da energia, instando novamente a um embargo imediato e total ao petróleo,
ao carvão, ao combustível nuclear e ao gás provenientes da Rússia. Fez
notar aos Estados-Membros que os consumidores da UE que não tenham
meios para pagar as suas faturas energéticas não devem ver o fornecimento
interrompido, sublinhando a necessidade de evitar despejos dos agregados

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility/energy-infrastructure-connecting-europe-facility-0/energy-infrastructure_en
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familiares vulneráveis incapazes de fazer face às contas e aos custos do
arrendamento. Solicitou igualmente um limite de preço adequado às importações
de gás por gasoduto, novas medidas para combater a especulação, um limite
máximo para as receitas das chamadas tecnologias inframarginais utilizadas
para produzir eletricidade em benefício dos consumidores e das empresas e
encarregou a Comissão de analisar a dissociação dos preços da eletricidade e
do gás.

— 19 de maio de 2022: O Parlamento aprovou uma resolução sobre as
consequências sociais e económicas para a UE da guerra russa na Ucrânia,
exortando os Estados-Membros a adotarem urgentemente o sexto pacote de
sanções. Reiterou o seu pedido de embargo imediato e total às importações
russas de petróleo, carvão, combustível nuclear e gás e ao abandono total dos
projetos Nord Stream 1 e 2;

— 7 de abril de 2022: O Parlamento aprovou uma resolução em que solicita um
embargo imediato e total às importações russas de petróleo, carvão, combustível
nuclear e gás, pede que os projetos Nord Stream 1 e 2 sejam completamente
abandonados e que seja apresentado um plano para continuar a garantir a
segurança do aprovisionamento energético da UE a curto prazo;

— 1 de março de 2022: O Parlamento condenou a agressão militar ilegal, não
provocada e injustificada da Rússia contra a Ucrânia, bem como o envolvimento
da Bielorrússia nesta agressão. Solicitou que o âmbito das sanções seja alargado
e que estas visem o enfraquecimento estratégico da economia e da base industrial
russas, em especial o complexo militar industrial. Instou, designadamente, a
uma restrição à importação de bens de exportação russos essenciais, incluindo
petróleo e gás.

Matteo Ciucci
09/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt
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