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Historial

1. A proposta da Comissão de uma Agência de Cooperação dos Reguladores de Energia 
reveste-se de importância fundamental para o êxito do Terceiro Pacote Energético. No 
relatório Vidal-Quadras sobre as perspectivas do mercado interno do gás e da 
electricidade (2007/2089(INI)), o Parlamento expressou o seu firme compromisso de 
criar um organismo regulador europeu sólido e eficaz, dotado com os poderes necessários 
para abordar as questões que não podem ser resolvidas pelos reguladores nacionais e que 
obstam à integração e ao bom funcionamento do mercado interno. 

2. O objectivo do Terceiro Pacote Energético consiste em transformar gradualmente o 
mercado da energia, que até há uma década atrás se caracterizava por um sistema de 
monopólio, de modo a passar de uma fase de liberalização para uma fase de concorrência 
eficaz e sustentável.

3. A fim de lograr este objectivo, a relação entre os processos reguladores e o 
desenvolvimento do mercado deve reger-se por uma abordagem orientada para: 

 o futuro enquadramento do mercado (ou seja, uma abordagem virada para futuro), 
no qual as condições serão muito mais competitivas e diversificadas; 

 a aplicação do Direito da concorrência, a fim de minimizar ao máximo as normas 
ex-ante que são aplicadas caso a caso. 

4. Estes objectivos podem ser alcançados a nível europeu mediante a harmonização do 
quadro concorrencial e das normas ex-ante. Isto implica que a regulamentação do sector 
da energia será progressivamente reduzida até ser substituída pela aplicação das normas 
da concorrência. Importa salientar que, na pendência de um ambiente concorrencial 
eficaz, a regulamentação sectorial continua a ser importante.

5. Não obstante, o sector da energia só se tornará num sistema assente fundamentalmente em 
normas da concorrência quando se tiver constatado que o sector deixou de ser um 
monopólio natural para ser um sector "normal". 

6. Assim, o futuro do mercado europeu da energia e o seu desenvolvimento na sequência da 
aplicação do Terceiro Pacote Energético pressupõem que a Agência de Cooperação dos 
Reguladores de Energia desempenhe um papel importante, pelo que carece reforçar os 
seus poderes e a sua independência para além do nível proposto pela Comissão. 

7. Ao longo do debate sobre a presente proposta de regulamento deverá ter-se sempre 
presente que o Terceiro Pacote Energético deve ser tratado como um pacote e que a 
Agência é um elemento-chave transversal. O papel, as competências e as tarefas que 
viermos a adoptar para a Agência no presente regulamento deverão ser coerentes com as 
restantes propostas de directiva e de regulamento do pacote e vice-versa. 

Independência 

8. Um princípio-chave do Terceiro Pacote Energético é que os reguladores nacionais de 
energia, ao operarem no âmbito de um quadro legal claro, deverão actuar com a máxima 
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independência possível perante as interferências políticas do dia-a-dia. 

9. Da mesma forma, a Agência deve funcionar com a máxima independência do ponto de 
vista técnico e gozar de autonomia jurídica, administrativa e financeira. A Agência deve 
ser um órgão comunitário com personalidade jurídica e ter liberdade para executar as 
tarefas que lhe foram confiadas pelo Regulamento, o que implica que deverá poder tomar 
decisões vinculativas de forma independente da Comissão, em vez de ter um papel 
meramente consultivo. 

10. A Comissão defendeu que o Direito comunitário - nomeadamente o "princípio Meroni"  
estabelecido em 1958 - a impede de delegar mais poderes e independência à Agência. No 
entanto, outros peritos jurídicos independentes poderão ter um ponto de vista diferente. A 
questão da interpretação legal reveste-se de importância fundamental para a questão de 
saber os poderes que a agência pode ter, que decisões pode tomar, qual a sua estrutura e o 
seu grau de independência. Por conseguinte, é fundamental um parecer jurídico claro 
sobre esta questão. 

Poderes e responsabilidades 

11. A Agência proposta proporcionará um quadro comunitário para uma cooperação eficaz 
entre os reguladores nacionais da energia. Não obstante, a Agência deverá igualmente ser 
dotada de poderes reais para poder resolver eficazmente situações transfronteiriças e 
contribuir para o desenvolvimento de um mercado da energia competitivo e integrado para 
a União Europeia. 

12. O papel da Agência deve ser consideravelmente reforçado no tocante a questões que se 
encontram no cerne do quadro normativo e que digam respeito à capacidade, à segurança 
e à adequação da rede comunitária (nomeadamente o seu desenvolvimento, manutenção e 
exploração). 

13. Importa conceder mais atenção ao papel da Agência relativamente às tarefas que lhe 
foram confiadas pelas propostas de regulamento relativas à electricidade e ao gás nas 
redes europeias de ORT (REORT). 

14. A Agência deve, além disso, reforçar o seu papel ao nível da apresentação, do controlo e 
da aprovação das propostas das REORT - nomeadamente os projectos de planos de 
desenvolvimento da rede - a fim de garantir o pleno cumprimento dos interesses do 
público. 

15. Importa, igualmente, conceder mais atenção ao papel da Agência em relação à 
apresentação, ao desenvolvimento, à validação, à execução e à aplicação dos "códigos"
técnicos e comerciais para os ORT, e a forma como este papel deve equilibrar-se com o 
das REORT. Neste contexto, a Agência tem de desempenhar um papel-chave e deve 
certamente participar na definição do âmbito de aplicação e do conteúdo dos códigos 
europeus. A aprovação pela Agência deve ser exigida em relação a aspectos fulcrais 
destes códigos. 

16. Os códigos técnicos e de mercado, bem como outras questões relevantes (processos de 
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funcionamento, planos de investimento, perspectivas de adequação da geração, planos de 
investigação e planos de trabalho) encontram-se no cerne da concretização de um mercado 
europeu da energia integrado. Desempenharão igualmente um papel importante na 
definição da medida em que as regras nacionais em vigor terão de ser harmonizadas e 
determinadas por organismos europeus em vez de o serem a nível nacional. A proposta da 
Comissão não atribui poderes de decisão à Agência (mas apenas um papel consultivo) e 
isto levanta a questão de saber se os ORT podem ser totalmente responsáveis pelo 
estabelecimento das suas próprias regras. 

17. O bom funcionamento do mercado pressupõe regras correctas e claras estabelecidas por 
uma parte terceira institucional que opere no interesse do público. A proposta da 
Comissão renuncia a este princípio básico da teoria económica de delegar a actores do 
mercado (ORT) o poder e a responsabilidade de estabelecer regras para o mercado da 
energia, introduzindo a auto-regulação de facto a nível comunitário. Em conformidade 
com a presente proposta, seria impossível para a Agência assumir uma função reguladora 
fulcral a nível comunitário para lograr um mercado europeu integrado, competitivo, 
sustentável e seguro. 

18. Importa igualmente examinar e esclarecer o modus operandi dos processos previstos nos 
regulamentos relativos ao gás e à electricidade no sentido da isenção da separação de 
requisitos para novas infra-estruturas transfronteiriças. Nomeadamente, como deve ser 
partilhada a responsabilidade entre a Agência e a Comissão no tocante à decisão de 
concessão dessas isenções? Não deverá ser a Agência a tomar a decisão final sobre essas 
isenções? 

19. Por último, devemos analisar se a Agência deve dispor de outros poderes para além das 
possibilidades evocadas nas propostas de directiva e de regulamento. Por exemplo, 
poderíamos considerar o papel que a Agência deve desempenhar no controlo e na 
disponibilização de informações sobre o desenvolvimento do mercado europeu da energia, 
bem como na disponibilização de informações ao consumidor e na análise de mercado 
(por exemplo, um "Painel de avaliação do mercado interno da energia", o controlo do 
acesso ao mercado, a avaliação dos níveis de pobreza energética). 

20. Ao desempenhar todas estas suas tarefas, a Agência deve ter a responsabilidade primordial 
de consultar os que participam no mercado, numa fase precoce. 

Estrutura interna 

21. A estrutura interna da Agência e o processo de tomada de decisão e de nomeação serão 
fundamentais para a sua independência. As funções respectivas da Comissão e dos 
reguladores nacionais revestem-se, neste contexto, de grande importância, bem como a 
distribuição das funções entre o Conselho de Administração da Agência, o Conselho de 
Reguladores e o Director. 

22. O Director tem um papel regulador central. Assim, e a fim de assegurar a sua 
independência reguladora, uma questão-chave centra-se em saber se o director deve ser 
proposto pelo Conselho de Reguladores, em consulta com a Comissão. A sua nomeação 
será, então, aprovada pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho. 
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23. A proposta da Comissão sobre a Agência não é coerente em relação aos poderes, à 
autonomia e à independência que a própria Comissão exige dos reguladores nacionais de 
energia. As disposições de governação para a regulamentação da energia a nível nacional 
deverão, na medida do possível, reflectir-se a nível europeu e manter os mesmos 
princípios. 

24. O papel e a composição do Conselho de Administração devem ser tidos em consideração 
de forma circunstanciada e deverão efectuar-se alterações à organização proposta que 
melhorem a sua eficácia e evitem despesas desnecessárias para o orçamento da UE. O 
Conselho de Administração deverá ser responsável exclusivamente para as questões de 
contabilidade. Por conseguinte, a sua composição deverá ser menos pesada e racionalizada 
do que a proposta pela Comissão, que prevê doze membros. Este número não é 
proporcional à estrutura da Agência, dado que corresponde a quase metade do número de 
membros do Conselho de Reguladores e a um quarto do pessoal previsto para a Agência. 
A par da questão da independência há a questão da estabilidade. A experiência com outras 
agências europeias sugere que os membros, que dependem das nomeações dos Estados-
Membros, devem mudar regularmente, o que afecta o planeamento a longo prazo. 

25. Por último, e isto é importante, há a questão da relação da Agência com o Parlamento 
Europeu. Quer o Director como o Presidente do Conselho de Reguladores devem ser 
directamente responsáveis, pessoalmente e directamente, perante o Parlamento Europeu. 
Ambos devem apresentar um relatório, pelo menos uma vez por ano, ao Parlamento, e o 
Parlamento deve poder convocá-los em qualquer momento que considere necessário. 

Financiamento 

26. Enquanto órgão comunitário, a Agência dependerá em grande medida do financiamento 
comunitário. Tal como todos os outros aspectos do orçamento comunitário, isto deverá 
constituir para o Parlamento Europeu uma oportunidade para analisar o seu desempenho e 
funcionamento. 

27. Não obstante, a fim de manter a sua independência, é importante que a Agência tenha 
acesso a outros financiamentos para além dos do orçamento comunitário. Os artigos 18.° 
e 19.° da proposta de regulamento relativo à Agência permitem já a cobrança de taxas em 
relação a decisões sobre isenções à norma sobre o acesso de terceiros à infra-estrutura 
transfronteiriça. Contudo, pode-se já prever que o montante proveniente desta fonte será 
extremamente reduzido, pelo que importa explorar outras fontes de financiamento. 
Deveríamos explorar se este direito de obter uma parte do seu financiamento a partir de 
taxas (e, caso necessário, de coimas) da indústria da energia deve ser alargado a outros 
domínios de actividade. Na União Europeia já existem entidades reguladoras nacionais 
que têm o direito de obter uma parte do seu financiamento a partir de taxas da indústria 
da energia.
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