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1. Sem um mercado operacional da electricidade e do gás, a União Europeia terá cada vez 
maior dificuldade em garantir a segurança do aprovisionamento, a sustentabilidade de um 
mercado da energia pobre em carbono e a competitividade global. 

2. Antes de examinar o modelo adequado ao mercado precisamos de nos perguntar sobre a 
razão por que insistimos numa mudança. Precisamos desta mudança para que os 
consumidores tenham acesso aos produtos a preços justos, para assegurar a igualdade das 
condições de concorrência para produtores e consumidores, para assegurar melhores 
condições de investimento que garantam a segurança do aprovisionamento e um melhor 
acesso às energias renováveis. Igualmente, precisamos de reduzir o poder concentrado nas 
grandes empresas de energia, para que as PME tenham um melhor acesso à rede. Para 
isso, é necessária uma abordagem dupla: por um lado, melhor regulamentação e 
governação dos mercados da electricidade e do gás em termos de funcionamento dos 
monopólios de rede e de concepção do mercado, por outro, uma aplicação decidida do 
direito da concorrência para reduzir concentrações no mercado. 

I - Protecção do consumidor e impacto social 

3. Qualquer dos modelos é susceptível de aumentar os preços da energia. O impacto do 
regime comunitário de comércio de licenças de emissão, a obrigação de atingir uma 
percentagem de 20% de energias renováveis e a dificuldade cada vez maior em assegurar 
o aprovisionamento de petróleo, com preços a rondar os 100 dólares por barril, tornam 
provável um aumento dos preços.

4. Embora a pobreza energética e a protecção dos clientes vulneráveis sejam uma área da 
competência nacional, ela está claramente ligada à política europeia. A UE deve proceder 
a uma definição clara de pobreza energética e insistir em que os planos de pobreza 
energética dos Estados-Membros sejam apresentados e controlados pela Comissão. 
Contudo, as ferramentas utilizadas para proteger os clientes vulneráveis devem existir 
paralelamente aos pré-requisitos de mercados abertos e concorrenciais,  sustentando-os. 
Importa garantir que os consumidores, especialmente os reformados que não consigam 
pagar as suas contas não sejam privados do acesso à rede e que não haja discriminação 
dos consumidores pobres em termos da tarifação dos modelos. A melhor maneira de 
combater a escassez de combustível é através da promoção de medidas de eficiência e de 
economia energéticas. Para isso, há que explorar meios de reforçar a ligação entre os 
requisitos da presente directiva e a eficiência energética. 

5. É necessária uma maior transparência em termos de direitos dos consumidores. O anexo à 
directiva deve ser aplicado, controlado e fiscalizado por autoridades reguladoras 
nacionais (ARN) e vigiado pela nova autoridade reguladora europeia. A qualidade do 
serviço deveria ser u traço central das responsabilidades das empresas de electricidade. 
Deveriam ser aplicadas sanções claras em caso de não aplicação, incluindo a retirada da 
licença ou da autorização equivalente a nível nacional. A carta europeia dos direitos dos 
consumidores de energia devia ser reforçada através das directivas relativas à 
electricidade e ao gás e, dessa forma, obter peso legal. Deveria ser instaurada em cada 
Estado-Membro uma entidade regulamentar dos consumidores de energia. 

II - Que modelo de energia? 
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6. A separação total da propriedade é o único modelo capaz de oferecer garantias às 
empresas concorrentes que queiram entrar no mercado e de assegurar que não surjam 
conflitos de interesses.

7. Haverá sempre uma margem de discriminação possível se uma empresa estiver envolvida 
em práticas concorrenciais e monopolísticas. É pois necessário um acréscimo de 
transparência, de coordenação dos operadores de rede, de harmonização das regras de 
mercado e de convergência das disposições regulamentares nacionais, incluindo da 
política de concorrência. 

8. A proposta da Comissão não requer a privatização forçada das redes públicas de 
transporte de energia no seguimento da separação da propriedade. 

9. O modelo do operador independente do sistema, em que uma empresa pode possuir, mas 
não operar uma rede de electricidade, implica burocracia e um controlo regulamentar 
oneroso, não sendo por isso uma alternativa viável à separação total da propriedade. 

a) Investimento

10. A experiência dos Estados-Membros indica que a separação total da propriedade se traduz 
em maiores investimentos e num melhor desempenho da rede.

11. Os planos de investimento de dez anos exigidos ao abrigo do regulamento deverão 
assegurar a existência de estratégias de longo prazo que ponham em primeiro lugar as 
necessidades dos consumidores e não as dos titulares de acções. Esta estratégia de 
investimento deverá assegurar que a qualidade e a quantidade da mão-de-obra sejam 
suficientes para prestar as obrigações de serviço; ela deve ser aprovada e controlada por 
ARN e fiscalizada pela nova entidade reguladora europeia. Os planos de investimento 
deverão ter em conta a necessidade de, posteriormente, almejar uma rede europeia. 

b) Energias renováveis e produção descentralizada 

12. O modelo de separação da propriedade assegurará um melhor acesso às redes por parte da 
energia renovável, mas devíamos ir mais longe e assegurar que a energia renovável e a 
microprodução tenham um acesso prioritário às redes, a menos que questões de equilíbrio 
técnico o tornem impossível. 

13. Devemos assegurar que o poder seja devolvido às pessoas, apoiando a produção local, a 
microprodução e as centrais de cogeração locais. Tal exigirá o investimento maciço em 
redes inteligentes. Actualmente, as empresas de electricidade verticalmente integradas 
não têm qualquer incentivo para realizar tais investimentos, dado que não irão construir 
nem controlar muita da produção local. 

14. A modernização das redes de distribuição é essencial para o desenvolvimento da produção 
descentralizada e para melhorar a eficiência energética. A directiva deverá permitir o 
incentivo dos sistemas urbanos. 
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III - Aplicação e autoridades reguladoras 

15. A Comissão deveria proceder implacavelmente contra os Estados-Membros que não 
tenham aplicado as directivas actuais. O controlo e a aplicação de sanções claras são 
indispensáveis para assegurar que o próximo modelo seja bem sucedido; isto é 
particularmente verdadeiro no caso das redes de energia, que são monopólios naturais. 

16. As autoridades reguladoras nacionais devem ser verdadeiramente independentes do 
governo e da indústria. Deveriam ser instituídas normas mínimas de harmonização dos 
seus poderes através do estabelecimento de regras comuns em matéria de transparência e 
de responsabilidade. Também deviam ter competência para assegurar que as necessidades 
dos consumidores europeus sejam tidas em conta na tomada de decisões, em especial em 
matéria de investimentos transfronteiriços.

17. As ARN devem ter a possibilidade de adoptar medidas para estimular a concorrência e ser 
encarregadas de designar as empresas que gozam de um domínio significativo do 
mercado. As ARN devem ser dotadas das ferramentas necessárias para atingir um 
resultado mais concorrencial, através da estreita cooperação com as autoridades nacionais 
e europeias responsáveis pelos cartéis e, ainda, ser autorizadas a firmar acordos com 
outras autoridades reguladoras nacionais e europeias (por exemplo, sobre a partilha de 
dados). 

18. A legislação da UE deveria definir claramente os objectivos políticos e o âmbito preciso 
dos deveres e atribuições das ARN, incluindo o poder de fixar ou aprovar as tarifas de 
acesso à rede e a metodologia utilizada para fixar as tarifas. As ARN devem poder obter 
as informações relevantes das empresas de gás e de electricidade e impor sanções 
eficazes, e ter direitos apropriados de inquérito e suficientes atribuições de resolução de 
litígios.

19. As autoridades reguladoras nacionais devem ser incentivadas a fazer uso do direito de 
impor preços máximos em mercados não concorrenciais durante um determinado período 
de tempo, sempre que os Estados-Membros se atrasem na execução das legislações 
comunitárias, de forma a salvaguardar a protecção dos consumidores contra abusos de 
mercado. Os serviços da Comissão deveriam instaurar processos sempre que as tarifas 
reguladas sejam inferiores à taxa de mercado, dado que isso cria obstáculos e distorções 
da concorrência, nomeadamente entre grandes utilizadores de energia na UE. 

20. A Comissão sugere algumas disposições que lhe atribuiriam poderes para adoptar 
directrizes vinculativas através da comitologia. No entanto, as competências legislativas 
devem ser abordadas através da co-decisão, sempre que conveniente, e não através de 
comitologia, para não comprometer os poderes do Parlamento Europeu. 

IV - A Agência Europeia de Regulamentação da Energia (Agência) 

21. Devem ser definidas competências claras para as autoridades reguladoras nacionais e 
europeias para evitar uma duplicação de funções. A autoridade reguladora deve controlar 
as condições enumeradas na directiva para as autoridades reguladoras nacionais. O 
incumprimento das regras estabelecidas na directiva deveria acarretar sanções claras. As 
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atribuições e a independência da agência europeia de regulamentação, tal como proposta,
deveriam ser asseguradas pela prestação de contas ao Parlamento Europeu. 

22. Em relação às questões transfronteiriças é necessário reconhecer a lacuna em matéria de 
regulação e a necessidade de melhores interligações em partes do mercado europeu. Desta 
forma, é positiva a proposta de dar à Agência o poder de decidir sobre isenções para 
interligações e isenções no caso de as infra-estruturas estarem localizadas no território de 
mais do que um Estado-Membro. Se as ARN competentes não puderem chegar a acordo 
quanto a um regime regulador apropriado, a Agência Europeia pode adjudicar as 
interligações essenciais, em consulta com as autoridades competentes. Os custos 
deveriam repercutir-se no consumidor, ao abrigo de um quadro regulamentado e 
transparente. A Agência deveria desempenhar um papel mais activo na regulamentação 
de questões transfronteiriças. 

V - Mercados regionais da electricidade 

23. Em última análise, o nosso objectivo deve ser o de almejar uma rede europeia única da 
electricidade através de etapas apropriadas, claras e progressivas. Há que tornar claro que 
tal deve acontecer juntamente com uma separação total da propriedade e não ser 
considerado como um modelo alternativo. 

24. Os operadores de redes de transporte (ORT) deverão ser dotados de um roteiro e de um 
calendário claros para assegurar a obtenção de progressos nesta matéria. Há que encontrar 
um equilíbrio entre os poderes dos ORT e das autoridades reguladoras. Em geral, as 
autoridades reguladoras são quem está em melhores condições para definir códigos para 
actividades comerciais – por exemplo, regras de equilíbrio, regras de congestionamento, 
devendo os códigos técnicos ser da responsabilidade dos ORT. O desenvolvimento de um 
código de rede europeia asseguraria que os mercados regionais se desenvolvam
uniformemente.

25. É fundamental definir regiões e estimular a cooperação regional para assegurar uma 
integração sem problemas do mercado ao nível mais vasto da Europa. É essencial 
assegurar a conexão das "ilhas de energia", como os Estados bálticos, que não foram 
ligadas à rede UCTE (União para a Coordenação do Transporte de Electricidade). São 
necessários incentivos para fazer face aos obstáculos que atrasam a criação de uma nova 
infra-estrutura de importação e exportação de energia. A Agência deveria, pois, funcionar 
também em termos de dimensão regional. 

VI - Propriedade dos países terceiros 

26. A energia é indubitavelmente uma área em que os interesses nacionais e os interesses 
europeus devem ser considerados primordiais, em particular no contexto da segurança do 
aprovisionamento. É ainda necessário esclarecer o possível impacto desta cláusula em 
relação aos actuais investimentos de países terceiros em sistemas de transporte de energia
da UE, e à restrição a uma associação de investimento para a aquisição de infra-estruturas
privadas na sequência dos requisitos de separação da propriedade. A relatora salienta que 
a sua solução preferida para a propriedade das infra-estruturas seria a de um organismo de 
direito privado com comparticipação maioritária do sector público.
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