
PA\705317PT.doc PE400.562v01-00

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004 










 2009

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

2007/0198(COD)

7.2.2008

PROJECTO DE PARECER
da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

dirigido à Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que 
altera o Regulamento (CE) n.º 1228/2003 relativo às condições de acesso à 
rede para o comércio transfronteiriço de electricidade
(COM(2007)0531 – C6-0320/2007 – 2007/0198(COD))

Relatora de parecer: Mariela Velichkova Baeva



PE400.562v01-00 2/14 PA\705317PT.doc

PT

PA_Legam



PA\705317PT.doc 3/14 PE400.562v01-00

PT

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A proposta da Comissão Europeia relativa ao terceiro pacote legislativo de liberalização do 
sector da energia centra-se na integração e conclusão de um único mercado energético na UE 
com características concorrenciais, transparentes, solidárias e não discriminatórias. Para 
alcançar estes objectivos, as partes interessadas deverão cuidadosamente abordar e remover 
todos os obstáculos existentes, a fim de acelerar o processo de integração e harmonização.

Os conceitos alternativos de separação da propriedade e de operador de rede independente 
deverão, em princípio, contribuir para um ambiente mais propício à concorrência e a uma 
redução dos preços da energia, bem como para a entrada mais fácil de novos operadores no 
mercado – sendo este um núcleo de factores cruciais que beneficiam os consumidores e as 
economias. Haverá que elaborar soluções, tendo em conta a disponibilidade dos actuais 
quadros jurídicos dos 27 Estados-Membros e os obstáculos advenientes deste statu quo, as 
quais deverão fundamentar-se em dados empiricamente verificáveis. Haverá igualmente que 
promover determinadas opções vitais para reforçar a cooperação regional e viabilizar as 
estimativas e a planificação dos investimentos. Para a optimização das infra-estruturas e da 
capacidade de interligação, terá ainda de se ter em conta que, em alguns casos, a realização de 
investimentos suplementares nas redes depende consideravelmente da anterior carteira de 
investimentos.

A proposta de regulamento relativa à competitividade dos mercados da energia deveria ser 
mais equilibrada no que diz respeito à não infracção dos princípios fundamentais destes 
mercados, a fim de, em última análise, não se tornar contraproducente, caso afectasse a 
liquidez, como as intenções de investimento. Já existem mecanismos de controlo em matéria 
de Direito da concorrência, decretados, quer pelas autoridades nacionais, quer pelas 
autoridades europeias. O poder dos reguladores deveria resguardar-se da possibilidade de 
intervenção nos mecanismos de mercado e proporcionar o controlo eficaz dos custos das 
empresas em prol dos consumidores. Para além disso, a obrigação de as empresas prestarem 
contas poderia ser benéfica para o futuro aprofundamento do mercado e para a salvaguarda da 
transparência.

São necessárias regras para a cooperação entre os reguladores nacionais e para a 
harmonização dos respectivos poderes, bem como para o reforço da sua independência a nível 
interno.

A reestruturação do mercado da energia no plano nacional prevê a total independência e 
autonomia dos Operadores das Redes de Transporte (ORT) como vertente essencial de todo o 
processo, garantindo, assim, o acesso livre e não discriminatório à rede de todos os 
participantes no mercado. A igualdade de tratamento dos Operadores das Redes de Transporte 
públicos e privados reveste-se também de importância considerável.

Além disso, é necessário que haja uma cooperação mais estreita entre os ORT no âmbito da 
Rede Europeia dos Operadores das Redes de Transporte (REORT). A expansão ou a melhoria 
das infra-estruturas transfronteiriças, a par de uma maior integração dos mercados europeus 
da energia, poderiam ser alcançadas através de uma base adequada à coordenação dos actuais 
e futuros investimentos nas redes, por forma a tornar os mercados regionais portadores de 
uma coerência acrescida.
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Não pode perder-se de vista que os rendimentos resultantes da gestão dos congestionamentos
são predominantemente utilizados para reduzir as tarifas nacionais. Pode, pois, deduzir-se que 
qualquer mudança neste procedimento poderia redundar num grande aumento das tarifas.

Uma factor importante no processo de tomada de decisões deveria ser a circunstância de se 
registar uma fundamental falta de atribuição de capacidade geradora em toda a Europa. Se se 
conceber um regime inteligente de atribuição de capacidade geradora, poderá poupar-se 
imensos recursos financeiros, que serão deslocados para o reforço das redes. O problema do 
congestionamento ficaria solucionado e as economias  nacionais poderiam usufruir de um 
desenvolvimento mais exequível.

ALTERAÇÕES

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

Alteração 1

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) nº 1228/2003
Artigo 2-C – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade 
adoptará:

1. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade 
adoptará:

Or. en

Justificação

A Directiva dá demasiados poderes à REORT, ao permitir que ela adopte códigos técnicos e 
de mercado. Contudo, antes que eles sejam aprovados, há que proceder a consultas 
aprofundadas, para garantir que as posições dos diversos intervenientes no mercado fiquem 
devidamente acauteladas.



PA\705317PT.doc 5/14 PE400.562v01-00

PT

Alteração 2

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) nº 1228/2003
Artigo 2-C – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) projectos de códigos técnicos e de 
códigos do mercado nos domínios 
mencionados no n.º 3;

a) prepara e propõe os projectos de 
códigos técnicos e de códigos do mercado 
nos domínios mencionados no n.º 3, após 
consulta a todas as partes interessadas;

Or. en

Justificação

A Directiva dá demasiados poderes à REORT, ao permitir que ela adopte códigos técnicos e 
de mercado. Contudo, antes que eles sejam aprovados, há que proceder a consultas 
aprofundadas, para garantir que as posições dos diversos intervenientes no mercado fiquem 
devidamente acauteladas.

Alteração 3

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) nº 1228/2003
Artigo 2-C – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) instrumentos comuns para o 
funcionamento da rede e planos comuns de 
investigação; 

b) adopta instrumentos comuns para o 
funcionamento da rede e planos comuns de 
investigação; 

Or. en

Justificação

A Directiva dá demasiados poderes à REORT, ao permitir que ela adopte códigos técnicos e 
de mercado. Contudo, antes que eles sejam aprovados, há que proceder a consultas 
aprofundadas, para garantir que as posições dos diversos intervenientes no mercado fiquem 
devidamente acauteladas.
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Alteração 4

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) nº 1228/2003
Artigo 2-C – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) um plano decenal de investimento, 
incluindo uma perspectiva da adequação da 
produção, de dois em dois anos;

c) adopta e publica um plano decenal de 
investimento, incluindo uma perspectiva da 
adequação da produção, de dois em dois 
anos;

Or. en

Justificação

A Directiva dá demasiados poderes à REORT, ao permitir que ela adopte códigos técnicos e 
de mercado. Contudo, antes que eles sejam aprovados, há que proceder a consultas 
aprofundadas, para garantir que as posições dos diversos intervenientes no mercado fiquem 
devidamente acauteladas.

Alteração 5

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) nº 1228/2003
Artigo 2-C – n.º 3 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g)  regras de negociação; g) regras de negociação no que diz respeito 
à rede;

Or. en

Justificação

Não cabe à REORT a tarefa de desenvolver, por exemplo, contratos normalizados de 
natureza comercial.
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Alteração 6

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) nº 1228/2003
Artigo 2-C – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade 
publicará de dois em dois anos um plano 
decenal de investimento na rede à escala 
europeia. O plano de investimento incluirá 
a modelização da rede integrada, a 
elaboração de cenários, um relatório de 
adequação da produção e uma avaliação da 
resiliência do sistema. O plano de 
investimento basear-se-á, nomeadamente, 
nos planos de investimento nacionais e nas 
orientações para as redes transeuropeias de 
energia em conformidade com a Decisão 
n.º 1364/2006/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho. O plano de investimento 
identificará lacunas no investimento, 
nomeadamente relacionadas com as 
capacidades transfronteiras.

5. A Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade 
publicará de dois em dois anos um plano 
decenal de investimento na rede à escala 
europeia. O plano de investimento incluirá 
a modelização da rede integrada, a 
elaboração de cenários, um relatório de 
adequação da produção e uma avaliação da 
resiliência do sistema. O plano de 
investimento basear-se-á, pelo menos, nos 
planos de investimento nacionais, nos 
planos de investimento regionais previstos 
na subalínea 1 da alínea h) do artigo 2.º e 
nas orientações para as redes 
transeuropeias de energia, em 
conformidade com a Decisão 
n.º 1364/2006/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho. O plano de investimento 
identificará lacunas no investimento, 
nomeadamente relacionadas com as 
capacidades transfronteiras.

Or. en

Justificação

O plano decenal de investimento na rede à escala europeia a publicar pela REORT deverá 
contemplar também a dimensão regional do mercado.
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Alteração 7

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) nº 1228/2003
Artigo 2-H – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os operadores das redes de transporte 
estabelecerão a cooperação regional no 
âmbito da Rede Europeia dos Operadores 
das Redes de Transporte de Electricidade, 
como contributo para o desempenho das 
funções mencionadas no n.º 1 do 
artigo 2.º-C, nomeadamente publicando, de 
dois em dois anos, um plano de 
investimento regional, com base no qual 
poderão tomar decisões de investimento.

1. Os operadores das redes de transporte 
estabelecerão a cooperação regional no 
âmbito da Rede Europeia dos Operadores 
das Redes de Transporte de Electricidade, 
como contributo para o desempenho das 
funções mencionadas no n.º 1 do 
artigo 2.º-C, nomeadamente, facultando 
informações sobre os seus planos de 
desenvolvimento e publicando, de dois em 
dois anos, um plano de investimento 
regional, com base no qual poderão 
ponderar a tomada de decisões de 
investimento.

Or. en

Justificação

A coordenação dos planos de investimento é um dos principais pilares de toda a estratégia. 
Na agenda do planeamento, poderá ser ponderada a eventual modernização das 
interligações existentes.

Alteração 8

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) nº 1228/2003
Artigo 2-H – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os operadores das redes de transporte 
promoverão dispositivos operacionais 
tendentes a assegurar a gestão óptima da 
rede e promoverão igualmente o 
desenvolvimento de bolsas de energia, a 
atribuição de capacidade transfronteiriça 
através de leilões implícitos e a integração 

2. Os operadores das redes de transporte 
promoverão dispositivos operacionais 
tendentes a assegurar os serviços comuns, 
a fim de viabilizarem o bom 
funcionamento e a gestão óptima da rede,
e promoverão igualmente o 
desenvolvimento de bolsas de energia, a 



PA\705317PT.doc 9/14 PE400.562v01-00

PT

dos mecanismos para equilibração e 
energia de reserva.

atribuição de capacidade transfronteiriça e 
as futuras exportações de electricidade 
através de leilões implícitos e explícitos
abertos a todos os operadores elegíveis do 
mercado, bem como a integração dos 
mecanismos para equilibração e energia de 
reserva.

Or. en

Justificação

O acesso às capacidades de interligação deverá ser aperfeiçoado por meio da apresentação 
anual, mensal ou quotidiana de convites à apresentação de propostas no domínio das 
capacidades transfronteiriças. Esta ideia deveria avançar para se fazer face às limitações 
decorrentes dos elevados fluxos de tráfego que passam através das interligações.

Alteração 9

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) nº 1228/2003
Artigo 2-H – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A zona geográfica coberta por cada 
estrutura de cooperação regional pode ser
definida pela Comissão. Essa medida, que 
tem por objectivo alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento, 
complementando-o, deve ser adoptada em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 2 do artigo 13.º.

3. A cooperação regional não deveria 
restringir-se à zona geográfica coberta por 
cada estrutura de cooperação regional 
definida pela Comissão. Essa medida, que 
tem por objectivo alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento, 
complementando-o, deve ser adoptada em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 2 do artigo 13.º.

Para o efeito, a Comissão pode consultar 
a Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte de Electricidade e a 
Agência.”

Or. en
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Justificação

O acesso às capacidades de interligação deverá ser aperfeiçoado por meio da apresentação 
anual, mensal ou quotidiana de convites à apresentação de propostas no domínio das 
capacidades transfronteiriças. Esta ideia deveria avançar para se fazer face às limitações 
decorrentes dos elevados fluxos de tráfego que passam através das interligações. Limitar o 
âmbito geográfico poderia levantar obstáculos à liberdade de comércio no sector eléctrico, 
que iria contra a tão pretendida integração deste mercado.

Alteração 10

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4 – alínea b)
Regulamento (CE) nº 1228/2003
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

“4. Os operadores das redes de transporte 
publicarão dados relevantes sobre procura 
prevista e real, sobre disponibilidade e 
utilização efectiva de activos de produção e 
carga, sobre disponibilidade e utilização da 
rede e das interligações e sobre 
equilibração e capacidade de reserva.

“4. Os operadores das redes de transporte 
publicarão dados relevantes sobre procura 
prevista e real, sobre disponibilidade e 
utilização efectiva de activos de produção e 
carga, sobre disponibilidade e utilização da 
rede e das interligações e sobre 
equilibração e capacidade de reserva.
Contudo, os dados individuais relativos 
aos geradores e às cargas serão mantidos 
confidenciais. Os dados referentes à rede 
de transporte não serão publicados, se a 
protecção das infra-estruturas críticas 
assim o impuser.

Or. en

Justificação

É praticamente impossível manter toda a informação necessária à verificação das decisões 
operacionais de repartição e dos comportamentos de licitação nas bolsas de electricidade. 
Além disso, a disposição proposta trataria as empresas de geração de energia e os 
comerciantes independentes de forma diferente, ao solicitar apenas às primeiras que ponham 
à disposição dos reguladores todas as informações necessárias à verificação do seu 
comportamento de licitação e das suas decisões operacionais de repartição. Este tratamento 
assimétrico não parece justificar-se minimamente. Há que ponderar a confidencialidade das 
informações restritas.
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Alteração 11

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4 – alínea b)
Regulamento (CE) nº 1228/2003
Artigo 5 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. As empresas de produção de 
electricidade que sejam proprietárias de 
activos de produção ou que explorem tais 
activos, caso um destes tenha uma 
capacidade instalada de pelo menos 
250 MW, manterão à disposição da 
entidade reguladora nacional, da autoridade 
nacional para a concorrência e da 
Comissão, durante cinco anos, a totalidade 
dos dados por hora e por instalação 
necessários para verificar todas as 
decisões de mobilização operacional e o 
comportamento dos proponentes nas 
bolsas de energia, nos leilões de 
interligações, nos mercados de reservas e 
nos mercados OTC. A informação a 
armazenar por hora e por instalação 
compreenderá, entre outros, dados sobre 
capacidade de produção disponível e 
reservas cativas, incluindo a atribuição 
destas reservas cativas por instalação, no 
momento em que as ofertas são 
apresentadas pelos proponentes e quando 
a produção é concretizada.

6. As empresas de produção de 
electricidade que sejam proprietárias de 
activos de produção ou que explorem tais 
activos, caso um destes tenha uma 
capacidade instalada de pelo menos 
250 MW, manterão à disposição da 
entidade reguladora nacional, da autoridade 
nacional para a concorrência e da 
Comissão, durante cinco anos, a totalidade 
dos dados por hora relativos a todas as 
instalações que disponham de uma 
capacidade instalada de, pelo menos, 
250 MWe. A informação a armazenar por 
hora e por instalação compreenderá dados 
sobre capacidade de produção disponível e 
reservas cativas.

Or. en

Justificação

É praticamente impossível manter toda a informação necessária à verificação das decisões 
operacionais de repartição e dos comportamentos de licitação nas bolsas de electricidade. 
Além disso, a disposição proposta trataria as empresas de geração de energia e os 
comerciantes independentes de forma diferente, ao solicitar apenas às primeiras que ponham 
à disposição dos reguladores todas as informações necessárias à verificação do seu 
comportamento de licitação e das suas decisões operacionais de repartição. Este tratamento 
assimétrico não parece justificar se minimamente. Há que ponderar a confidencialidade das 
informações restritas.
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Alteração 12

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) nº 1228/2003
Artigo 6 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

"6. As receitas resultantes da atribuição de 
interligações serão utilizadas para os 
seguintes objectivos, por ordem de 
prioridade:

"6. As receitas resultantes da atribuição de 
interligações serão utilizadas para os 
seguintes objectivos, sem qualquer ordem 
de prioridade:

Or. en

Justificação

Actualmente, os operadores das redes de transporte utilizam as receitas resultantes da gestão 
dos congestionamentos fundamentalmente para reduzir as tarifas nacionais. Qualquer 
mudança neste procedimento poderá redundar num grande aumento das tarifas. 

Para além disso, obrigar os operadores das redes de transporte a financiar a construção de 
novas capacidades de interligação por meio de receitas de leilões impedi-los-ia de obter um 
retorno adequado para os seus investimentos. De outra forma, os operadores das redes de 
transporte não disporão de qualquer incentivo para construir novas capacidades de 
interligação. Tal facto entraria em contradição com a alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º da 
Directiva 2005/89 (segurança do aprovisionamento).

Alteração 13

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) nº 1228/2003
Artigo 6 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) como uma receita a ter em conta 
pelas autoridades reguladoras aquando 
da aprovação da metodologia para o 
cálculo das tarifas de rede, e/ou da 
avaliação da eventual oportunidade da
modificação dessas tarifas.

Or. en
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Justificação

Actualmente, os operadores das redes de transporte utilizam as receitas resultantes da gestão 
dos congestionamentos fundamentalmente para reduzir as tarifas nacionais. Qualquer 
mudança neste procedimento poderá redundar num grande aumento das tarifas. 

Para além disso, obrigar os operadores das redes de transporte a financiar a construção de 
novas capacidades de interligação por meio de receitas de leilões impedi-los-ia de obter um 
retorno adequado para os seus investimentos. De outra forma, os operadores das redes de 
transporte não disporão de qualquer incentivo para construir novas capacidades de 
interligação. Tal facto entraria em contradição com a alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º da 
Directiva 2005/89 (segurança do aprovisionamento).

Alteração 14

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) nº 1228/2003
Artigo 7 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a)  O investimento deve aumentar a 
concorrência no fornecimento de 
electricidade; 

(a) O investimento deve aumentar a 
concorrência no fornecimento de 
electricidade. Ele deve igualmente 
contribuir para o reforço da estabilidade 
regional, proporcionando novas opções de 
transporte, quer para os mercados em 
crescimento, quer para os mercados com 
défices que têm de ser satisfeitos por meio 
de abastecimentos de energia seguros. Os  
condicionalismos em matéria de 
transporte podem ser causados por uma 
configuração específica da rede, que deve 
ser tida em conta como elemento 
importante para fins de desenvolvimento 
e/ou para a melhoria da manutenção;

Or. en

Justificação

A presente alteração visa o equilíbrio da carteira energética e da carteira de investimentos.
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Alteração 15

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Regulamento (CE) nº 1228/2003
Artigo 7-A – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A fim de facilitar a emergência de 
mercados de retalho transfronteiras, 
transparentes e funcionando 
adequadamente numa escala regional e 
comunitária, os Estados-Membros
assegurarão que as funções e 
responsabilidades dos operadores das redes 
de transporte, dos operadores das redes de 
distribuição, das empresas de 
fornecimento, dos clientes e, se necessário, 
de outros participantes no mercado sejam 
definidas no que respeita a disposições 
contratuais, compromissos com os clientes, 
regras relativas ao intercâmbio de dados e à 
liquidação, posse de dados e 
responsabilidade de medição. 

A fim de facilitar a emergência de 
mercados de retalho transfronteiras, 
transparentes e funcionando 
adequadamente numa escala regional e 
comunitária, os Estados-Membros
assegurarão que as funções e 
responsabilidades dos operadores das redes 
de transporte, dos operadores das redes de 
distribuição, das empresas de 
fornecimento, dos clientes e, se necessário, 
de outros participantes no mercado sejam 
definidas no que respeita a disposições 
contratuais, incluindo as dos contratos de 
fornecimento continuado ("offtake 
agreements"), locação ou aluguer do 
sistema de transporte, aplicação de 
modalidades comerciais uniformes, ou 
alianças entre países vizinhos, no que 
respeita a compromissos com os clientes, 
incluindo a previsão de variações de preço 
em caso de encerramento de instalações 
ou de partes de instalações, e no que 
respeita a regras relativas ao intercâmbio 
de dados e à liquidação, posse de dados e 
responsabilidade de medição. 

Or. en

Justificação

Estes métodos radicam no mercado e são pensados de forma flexível, a fim de se poderem 
adaptar às situações específicas do próprio mercado e às previsões acerca da respectiva 
evolução, contribuindo, assim, para a segurança do aprovisionamento, a transparência da 
actividade e a responsabilização dos intervenientes. A alternativa da utilização de recursos 
de outras instalações deverá ficar prevista, de molde a salvaguardar um aprovisionamento 
eficaz e seguro de electricidade durante os momentos de procura mais intensa.
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