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INTRODUÇÃO 

O mercado do gás e da electricidade é de importância crucial para a União Europeia, que, em 
várias ocasiões, declarou a sua vontade de se exprimir "a uma só voz" em matéria de energia.

Para que a União Europeia esteja apta a concretizar o objectivo da criação de um mercado 
interno da energia, é fundamental garantir condições de concorrência uniformes para todas as 
empresas que operam no sector do gás, para que as mesmas possam circular livremente no 
mercado e para que o consumidor possa beneficiar de tarifas mais vantajosas.

Nesta óptica, a Comissão Europeia apresentou o terceiro pacote de medidas no domínio da
energia para poder pôr em prática a liberalização dos mercados que os pacotes apresentados 
até agora não possibilitaram1.

ESPECIFICIDADES DO SECTOR DO GÁS

A proposta da Comissão Europeia prevê a adopção de uma abordagem idêntica para os 
sectores do gás e da electricidade.

Esta proposta é válida, na medida em que se destina a criar um mercado da energia simétrico
e harmonizado, que permitirá eliminar o elevado grau de concentração que ainda hoje 
caracteriza a situação em alguns Estados, favorecendo simultaneamente o acesso de novas 
empresas ao mercado e criando condições de concorrência, que, a longo prazo, conduzirão a 
uma redução dos preços em proveito do consumidor final.

No entanto, o relator considera necessário operar uma distinção entre o mercado do gás e o da 
electricidade. Tendo em conta as diferenças estruturais dos dois mercados e a dependência,
não negligenciável, em relação a países terceiros extracomunitários no sector do gás, é 
importante ter em conta as diferentes especificidades que caracterizam os dois sectores e 
considerar a eventualidade de uma abertura mais lenta do mercado do gás em relação ao da 
electricidade.

Com efeito, os pacotes de medidas apresentados anteriormente pela Comissão Europeia 
tiveram resultados diferentes em termos de transposição, pelo que os países da União que 
procederam à separação da propriedade no sector da energia eléctrica são em muito maior 
número do que os que tomaram as mesmas medidas no sector do gás.

SEPARAÇÃO DA PROPRIEDADE

O aspecto crucial do pacote é, indubitavelmente, a separação da propriedade que, devido à 
nova definição do artigo 2.º da Directiva 2003/55, proíbe expressamente as sociedades 
verticalmente integradas de participarem tanto na actividade de fornecimento como na do
transporte.

                                               
1 O processo de liberalização do mercado do gás teve início em 1999; uma etapa importante na criação do mercado europeu 

da energia foi marcada com a introdução da directiva de Junho de 2003.
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A legislação em vigor, que prevê a separação funcional e jurídica do operador consoante a sua 
actividade consista no transporte ou no abastecimento, não permitiu resolver o conflito de 
interesses no seio das empresas verticalmente integradas, que continuaram a utilizar a rede, 
mantendo assim uma posição dominante no mercado, já que nada incitava estas sociedades a 
investir em novas redes e a permitir o acesso de novos operadores ao mercado.

A este respeito, o relator considera que a separação da propriedade constitui certamente a 
melhor forma de garantir uma total independência entre as empresas que operam no domínio 
do transporte e do abastecimento, para além de ser uma solução mais exequível e eficaz do 
que a do operador de sistema independente (ISO), que implicaria a instauração de pesadas e 
complexas estruturas de governação e um forte controlo regulamentar, sem esquecer o facto 
de que, em vários Estados-Membros, a experiência do ISO não constitui a um sucesso
manifesto.

Igualmente urgente é, porém, a necessidade de garantir uma separação efectiva entre os 
gestores das estruturas de armazenagem e de transporte e as actividades de abastecimento 
ligadas à empresa verticalmente integrada (com excepção das infra-estruturas que são objecto 
das decisões de derrogação motivadas por lógicas favoráveis à concorrência, referidas no 
artigo 22.º da directiva), a fim de garantir uma gestão transparente das capacidades de gás e 
uma maior segurança a nível do abastecimento.

É também importante que, em virtude da especificidade do sector do gás, exista uma simetria 
e uma reciprocidade perfeitas na aplicação da separação da propriedade em todos os 
Estados-Membros, pois seria inútil proceder à criação do mercado interno da energia com 27 
legislações diferentes.

A reciprocidade acima evocada deve igualmente ser aplicada em relação aos países terceiros. 
Sobre esta questão, mesmo sendo favorável à cláusula de salvaguarda imposta pela Comissão 
Europeia, o relator considera que é importante que os acordos concluídos entre a UE e países 
extracomunitários, potenciais investidores nos sectores em questão, sejam mais disciplinados 
em termos de forma e de conteúdo.

INDEPENDÊNCIA DAS ENTIDADES REGULADORAS NACIONAIS

Com o terceiro pacote, a Comissão deseja atribuir um papel-chave às autoridades reguladoras
nacionais, que deverão dispor de personalidade jurídica e autonomia em matéria orçamental e 
darem provas de total independência em matéria de gestão.

O relator acolhe com satisfação as propostas apresentadas pela Comissão que visam reforçar e 
harmonizar as funções das entidades reguladoras nacionais, que deverão ser igualmente 
dotadas de poderes de dissuasão e de sanção adequados.

O relator concorda com a necessidade de formalizar as obrigações de cooperação entre 
entidades reguladoras, ultrapassando o carácter voluntário e confiando à Comissão a tarefa de 
supervisionar, por intermédio da Agência, a efectividade da cooperação.

Além disso, é necessário proceder a uma clara distinção entre os poderes das entidades 
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reguladoras nacionais e as competências das autoridades responsáveis pela concorrência.

INFRA-ESTRUTURAS

As infra-estruturas desempenham, sem dúvida alguma, um papel de primeira grandeza na
criação de um mercado europeu integrado da energia.

É necessário recordar que são sobretudo os novos Estados-Membros que dispõem de 
infra-estruturas deficientes (ou mesmo inexistentes) e que, por conseguinte, dependem 
totalmente de operadores extracomunitários para o abastecimento de gás.

A directiva contém uma série de sugestões destinadas a favorecer os investimentos em
infra-estruturas pelos novos operadores através de derrogações para o acesso de terceiros à 
rede (ATR), que, nas propostas da Comissão, é alargada, a justo título, às novas previsões em 
matéria de separação da propriedade. Neste contexto, é imperativo assegurar que este tipo de 
derrogação seja atribuída com prazos claros e evitando eventuais ambiguidades em termos de 
interpretação, graças a uma regulamentação inequívoca e previamente estabelecida. É 
igualmente conveniente salvaguardar e garantir os investimentos (e as derrogações ATR) 
anteriores e em curso, estendendo a derrogação às disposições adicionais previstas nas 
propostas da Comissão.

O relator considera que toda e qualquer modificação do artigo 22.º da Directiva Gás deve ter 
como objectivo final estimular os investimentos e que o plano de investimentos nas 
infra-estruturas de interesse europeu não deve limitar-se às infra-estruturas transfronteiriças,
mas abranger também outras infra-estruturas igualmente importantes, como as instalações de 
regaseificação e os locais de armazenagem do gás, mediante o total respeito das lógicas de 
mercado e a valorização, numa perspectiva de defesa da concorrência, do instrumento de
derrogação previsto no artigo 22.º da directiva.

O relator considera positivo o facto de a proposta da Comissão prever a cooperação 
sistemática dos sistemas de transporte nacionais, pelo menos numa base regional.

PODERES DA COMISSÃO

A directiva que estabelece regras comuns para o mercado do gás prevê uma ampliação dos 
poderes da Comissão tendo em vista a adopção de orientações vinculativas através do 
chamado procedimento de "comitologia" em toda uma série de casos, que vão da designação e 
da certificação dos operadores de transporte ao controlo do respeito das obrigações, passando 
pelo exercício de poderes de regulação e pela concessão de derrogações para novas 
infra-estruturas, etc.

Ainda que se declare favorável ao facto de ser atribuído à Comissão o poder de resolver em 
última análise, em caso de sérias dúvidas, os conflitos de competência e os litígios e impor 
medidas vinculativas de carácter técnico, o relator considera, contudo, necessário proceder a 
uma avaliação caso a caso das eventuais novas competências previstas para a adopção de 
orientações vinculativas (segundo o procedimento de "comitologia") para as questões 
respeitantes a aspectos essenciais e não processuais.
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Além disso, é fundamental esclarecer se e de que modo o consumidor pode, a título 
individual, interpor recurso contra as decisões da Comissão e quais são os órgãos desta
instituição encarregados de tomar as supracitadas decisões.

É precisamente sobre estes pontos que consideramos que a directiva permanece vaga, não 
permite uma protecção adequada do consumidor e não cria um quadro jurídico seguro.

TRANSPARÊNCIA

No que se refere à transparência, o relator partilha as observações da Comissão no que diz 
respeito ao facto de que tanto o mercado interno da energia eléctrica como o do gás sofrem de 
uma falta de transparência que entrava uma afectação de recursos eficaz e impede o acesso de
novos operadores ao mercado.

O relator gostaria, contudo, de salientar que é necessário melhorar a confiança no mercado 
mediante o aumentando do número de informações disponíveis sobre os contratos de 
abastecimento ou os contratos derivados, através de sítios da Internet criados para o efeito.

DEFESA DOS CONSUMIDORES

Por último, quando se fala de transparência não se pode ignorar a questão da defesa dos
consumidores, que, actualmente, não dispõem de informação exaustiva sobre os consumos (as 
facturas são frequentemente incompreensíveis).

Além disso, em alguns Estados-Membros, os consumidores não têm sequer a faculdade de 
escolher livremente o seu fornecedor de gás.

Por estas razões, o relator deseja fazer da defesa do consumidor um elemento-chave da 
directiva, conjuntamente com as outras propostas em fase de definição e de desenvolvimento, 
a começar pela Carta Europeia dos Direitos do Consumidor de Energia.

Para concluir, o consumidor deve poder escolher de forma livre, oportuna e esclarecida, num 
mercado transparente e competitivo, evitando-se o recurso a mecanismos de regulação 
tarifária, explícitos ou implícitos, que escapam ao quadro de protecção. Estes mecanismos têm 
por consequência sabotar o correcto funcionamento do processo de formação dos preços e,
consequentemente, o pleno exercício da concorrência.
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