
AD\937725PT.doc PE507.948v02-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores 

2013/2005(INI)

30.5.2013

PARECER
da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

dirigido à Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

sobre fazer funcionar o mercado interno da energia
(2013/2005(INI))

Relator de parecer: António Fernando Correia de Campos



PE507.948v02-00 2/7 AD\937725PT.doc

PT

PA_NonLeg



AD\937725PT.doc 3/7 PE507.948v02-00

PT

SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores insta a Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Considera que um mercado europeu de energia aberto, competitivo, integrado e flexível 
permitirá manter a segurança do aprovisionamento e obter preços mais baixos e 
transparentes, melhorando a competitividade europeia e contribuindo para o crescimento 
económico e para o bem-estar dos consumidores, para o que urge eliminar as restantes 
barreiras físicas, regulamentares e regulatórias que obstam ao funcionamento aberto e 
eficiente de mercado;

2. Chama a atenção para a importância dos mercados regionais e da cooperação entre 
Estados-Membros na remoção de barreiras, no aceleramento do processo de integração e 
no melhoramento da eficácia das redes;

3. Verifica que, em função de uma inadequada transposição da legislação do terceiro pacote 
sobre o mercado interno da energia, o setor da energia ainda não foi portador de plenos 
benefícios para os intervenientes no mercado interno e ainda não existe um mercado 
interno da energia a nível transfronteiras; exorta, por isso, a Comissão a socorrer-se de 
todos os meios à sua disposição para garantir a transposição e a aplicação do terceiro 
pacote, que se encontra atrasada, pressionando os Estados-Membros a cumprir, 
impedindo-os de criar novos obstáculos e impondo sanções sempre que necessário; 
solicita portanto à Comissão que indique todos os elementos que ainda constituem um 
obstáculo à aplicação do terceiro pacote, acompanhados de números claros sobre as suas 
consequências nos preços da energia para os consumidores; salienta que a aplicação das 
normas da concorrência poderá contribuir para uma maior segurança do abastecimento se 
servir para facilitar o acesso ao mercado e encorajar o investimento; insta, por 
conseguinte, a Comissão a mostrar determinação na prossecução das medidas tomadas à 
luz do inquérito setorial para a aplicação efetiva das regras de concorrência para o setor 
energético; regozija-se, neste contexto, com os procedimentos vigentes em matéria de 
direito da concorrência no setor da energia, cujo objetivo consiste em assegurar a 
realização do mercado interno da energia em 2014 e a eliminação dos obstáculos à 
concorrência reintroduzidos por fornecedores de energia; salienta que as autoridades 
reguladoras nacionais e «anti-trust» desempenham um papel decisivo na aplicação das 
normas da UE e encoraja os Estados-Membros a dotar estas autoridades dos meios 
financeiros e humanos de que necessitem;

4. Sublinha que somente com um quadro regulamentar estável será possível atrair os 
investimentos necessários para o contínuo desenvolvimento deste mercado;

5. Recomenda à Comissão que, na aplicação das verbas do «Mecanismo Interligar a Europa» 
para a energia, dê prioridade aos projetos com maior impacto no funcionamento do 
Mercado Interno, assim promovendo a competição, a rápida penetração das renováveis, a 
criação das interligações transfronteiriças necessárias e a segurança do abastecimento;

6. Apela a que sejam tomadas iniciativas para fomentar o planeamento conjunto das redes de 
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energia por forma a promover a racionalização da rede energética europeia, tirando 
partido de sinergias transfronteiriças e de uma rede de infraestruturas mais eficiente, o que 
se refletirá em custos mais baixos para o consumidor e para a indústria;

7. Convida a Comissão a tomar medidas para eliminar a fragmentação e as distorções de 
mercado, descontinuando subsídios diretos e indiretos a combustíveis fósseis e eliminando 
os preços regulados da energia ao consumidor; exorta, neste contexto, a Comissão a 
averiguar a conformidade com os Tratados da legislação em vigor em alguns 
Estados-Membros – que, ao consagrar a atribuição de direitos exclusivos, coloca os 
fornecedores numa situação de monopólio, circunscreve a concorrência e gera preços mais 
elevados de consumo; alerta para a necessidade de gradualmente introduzir consistência 
entre os esquemas de apoio à integração das renováveis nos Estados-Membros e de 
promover mecanismos de capacidade que sejam eficientes no quadro transfronteiriço; 
salienta que, neste contexto, importa velar por examinar cuidadosamente as medidas que 
poderão afigurar-se necessárias e úteis para manter a capacidade; 

8. Alerta a Comissão para a necessidade da rápida integração operacional dos mercados 
nacionais de gás e eletricidade, para cujo funcionamento são essenciais a adoção formal e 
rápida implementação de códigos de rede com regras comuns para definir mecanismos de 
alocação de capacidade, de equilibragem, tarifação e interoperabilidade;

9. Solicita à Comissão que trabalhe com a Rede Europeia dos Operadores das Redes de 
Transporte de Eletricidade (ENTSO), a Agência Europeia de Cooperação dos Reguladores 
da Energia (ACER) e outros interessados pertinentes no sentido de acelerar a elaboração 
de códigos de rede, que devem ser desenvolvidos de forma inclusiva e transparente;

10. Apela à Comissão para a necessidade de fazer assegurar a aplicação efetiva das normas 
legislativas que reforçam os poderes e a independência dos reguladores nacionais, 
enquanto garante do funcionamento eficiente do mercado energético e da defesa dos 
interesses dos consumidores;

11. Nota que assimetrias regulatórias nacionais conduzem também a assimetrias 
concorrenciais; apela ao reforço das funções e capacidades da ACER, para que no seu 
âmbito possa haver uma mais próxima colaboração entre reguladores nacionais na 
definição de um quadro regulatório que não prejudique o funcionamento do mercado 
interno de energia;

12. Apoia inteiramente a adoção de medidas no domínio da igualdade de condições para criar 
modelos de mercado mais descentralizados e competitivos, uma vez que eles criam mais 
oportunidades para produtores locais de energia e novos atores industriais;

13. Nota que, em resultado da incapacidade para transpor o terceiro pacote da energia e da 
persistência de obstáculos à concorrência, o processo de liberalização de mercado não tem 
resultado em opções relevantes nem em preços mais baixos para o consumidor final, 
nomeadamente para as famílias; insta a Comissão a tomar medidas para clarificar os 
direitos do consumidor, incentivar a transparência no que diz respeito aos preços e à 
faturação, a informação, a possibilidade de comparação, a liberdade de escolha por parte 
do consumidor e a recetividade às necessidades dos clientes, e a proteção dos 
consumidores; exorta os Estados-Membros a partilhar boas práticas;
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14. Nota que a simplificação técnica é essencial para os consumidores e que, para esse efeito, 
tendo em conta o Relatório do Grupo de Trabalho sobre «Transparência nos Mercados de 
Retalho de Energia da UE», os componentes do preço que figuram na proposta, no 
contrato e na fatura devem ser idênticos, e a apresentação destes dados deve ser alinhada; 
crê que para tornar os consumidores mais pró-ativos no que diz respeito à gestão do 
consumo de energia, é necessário informá-los sobre modos de controlar o consumo, bem 
como sobre possibilidades de fazer poupanças de energia, e eficiência energética e 
produção em pequena escala; concorda que, como refere o relatório do Grupo de 
Trabalho, a existência de ferramentas e sítios Web de comparação, se geridos de modo 
independente, transparente e credível, pode ser útil aos consumidores; recomenda à 
Comissão e aos Estados-Membros que lancem sítios de comparação de preços na Internet 
e campanhas de informação ao consumidor, que devem contar com a participação ativa 
das administrações locais e regionais; aplaude a ideia de verificar a exatidão e 
objetividade das ferramentas de comparação de preços por meio de uma marca de 
confiança em linha; exorta a Comissão a estudar a possibilidade de introduzir essa marca 
de confiança para ferramentas e sítios Web de comparação a nível da UE;

15. Salienta que a introdução de contadores inteligentes e de tarifas de eletricidade variáveis 
pode oferecer aos consumidores um incentivo para reduzir o seu consumo e, logo, as suas 
faturas, e pode contribuir para uma maior transparência; salienta, porém, que a introdução 
de tais contadores deve ser precedida de uma avaliação detalhada, em particular das reais 
possibilidades de poupança, da interoperabilidade e das implicações para a proteção de 
dados;

16. Sublinha que os consumidores manifestam a sua preferência por uma menor dependência 
energética e estão cada vez mais dispostos a investir em autoprodução; recomenda 
portanto que se encoraje ativamente as redes inteligentes e outras opções que permitem 
que os consumidores tenham uma participação ativa no mercado interno de energia;

17. Chama a atenção para o interesse da aplicação de tarifas variáveis de utilização das redes, 
a fim de incentivar os consumidores a consumir energia fora de horários de grande carga 
das redes, tendo em vista uma utilização sustentável da energia;

18. Apela à promoção de novos mecanismos para a eficaz resolução de conflitos; apela, em 
particular, à rápida transposição da diretiva relativa à resolução alternativa de conflitos, 
recentemente aprovada, juntamente com o regulamento relativo à resolução de litígios em 
linha, ambos destinados a garantir um melhor acesso universal à escala da UE a 
organismos de resolução de litígios; recomenda, no que diz respeito a questões 
relacionadas com energia, que seja assegurada, de forma simples e barata, a rápida 
resolução de litígios, para um reequilíbrio do poder negocial entre consumidores finais e 
fornecedores;

19. Chama a atenção para a necessidade de promover iniciativas que contribuam para um 
papel mais ativo dos consumidores no mercado interno da energia, o que irá estimular a 
competição no mercado; salienta que a mudança coletiva de fornecedor mostrou já ter 
alguns benefícios para os consumidores; solicita à Comissão que avalie os possíveis 
benefícios para os consumidores resultantes da mudança coletiva de fornecedor no setor 
energia, assim como os riscos que lhe podem estar associados; considera que devem ser 
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aplicadas medidas a nível da UE que permitam aos consumidores mudar de fornecedor de 
energia sem incorrer em nenhuma penalização por cessação antecipada do contrato;
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