
DT\702043PT.doc PE400.313v01-00

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004 










 2009

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

9.1.2008

DOCUMENTO DE TRABALHO
sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que 
altera o Regulamento (CE) n.º 1175/2005 relativo às condições de acesso às 
redes de transporte de gás natural

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

Relator: Atanas Paparizov



PE400.313v01-00 2/5 DT\702043PT.doc

PT

Avaliação geral da proposta

- A proposta tem por objectivo introduzir ferramentas europeias para melhorar a cooperação e 
reforçar o funcionamento do mercado interno através da coordenação dos operadores das 
redes de transporte e a harmonização das normas aplicadas aos operadores das redes de 
armazenamento. A proposta tem também em vista um aumento da transparência, assim como 
as perspectivas a longo prazo, de forma a garantir o fornecimento de gás, a planificação do 
investimento e prevenir graves rupturas no aprovisionamento. O relator entende que, 
genericamente, pode, no plano dos princípios, subscrever todos esses objectivos.

- Ao examinar o projecto de regulamento, o relator está convicto de que é necessário ter em 
mente a protecção dos consumidores ao adoptar medidas transparentes e socialmente 
adequadas. Embora o regulamento incida sobre medidas técnicas, destinadas a criar um 
quadro regulamentar técnico para o acesso às redes, importa ter igualmente em vista 
mecanismos de protecção dos consumidores. A Comissão coloca a questão de saber se e como 
os clientes finais, incluindo os clientes vulneráveis, devem ficar expostos às flutuações de 
preços, concluindo que os seus problemas podem ser resolvidos, quer através da Directiva 
relativa ao gás (artigo 3.º sobre as obrigações de serviço público), quer através de medidas 
específicas nacionais, que devem ser compatíveis com a legislação comunitária em matéria de 
concorrência. A Comissão manifesta-se igualmente apreensiva com o nível de concentração 
em actividades grossistas e retalhistas, mas não aborda a situação do mercado, isto é, a 
integração do mercado retalhista no mercado grossista do gás nem a produção de 
electricidade, que poderá consolidar a posição das empresas dominantes. As empresas 
grossistas e retalhistas integradas, e que operaram tanto nos mercados da electricidade como 
do gás, estão a dominar cada vez mais os mercados em toda a Europa.

- Também nos preocupa o facto de não se ter devidamente em conta as diferentes fases de 
aplicação do actual segundo pacote energético entre os Estados-Membros. As condições para 
garantir a execução do terceiro pacote poderão ser questionáveis, uma vez que a segunda 
ronda de liberalização ainda não foi plenamente aplicada. A adopção de medidas adicionais 
poderá, por conseguinte, ser fonte de incerteza jurídica. Há, pois, que encontrar mecanismos 
susceptíveis de garantir a aplicação, para além dos procedimentos jurídicos de infracção.

I. Cooperação entre os operadores das redes de transportes: a criação de Rede Europeia 
de Operadores de Redes de Transporte de Gás (ENTSOG), enquanto estrutura responsável por
trabalhos obrigatórios, constitui um importante passo em frente.

(i) equilíbrio de poderes entre a ENTSOG, as entidades reguladoras nacionais e a Agência:
consideramos que se deve analisar mais profundamente, se a área de cooperação definida em 
sentido amplo (adopção de códigos técnicos e de mercado harmonizados abrangendo as 
normas de segurança, sem descorar as regras do comércio, a cooperação de operações em 
rede, a adopção de um plano de investimento decenal e a publicação de planos de 
desenvolvimento da rede) decorre do âmbito de competências dos operadores das redes de 
transporte ou será melhor assegurada pelas entidades reguladoras nacionais.

 Neste contexto, entendemos que, constituindo a criação da Agência um passo em frente 
fundamental para um mercado integrado, os seus poderes poderiam ser reforçados para 
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aprovar normas de segurança e funcionamento desenvolvidas pela ENTSOG, a fim de 
monitorizar e rever as iniciativas dos operadores das redes de transporte relativas à 
cooperação regional e coordenar a elaboração do plano de investimento decenal.

Estamos em crer que a ENTSOG - enquanto forma de co-regulação paralela à actividade da 
Comissão -, deve limitar-se a questões técnicas relacionadas com o acesso de parceiros à rede, 
a segurança e a fiabilidade, assim como as regras de interoperabilidade e procedimentos 
operacionais.

(ii) envolvimento de outros operadores e intervenientes no mercado do gás: algumas regras 
dizem não só respeito a questões técnicas mas também a questões de mercado (regras de 
transparência, regras para o comércio e códigos de mercado). Devem prever-se disposições 
adicionais susceptíveis de garantir a consulta prévia, sistemática e adequada das partes 
interessadas para assuntos relacionados com o mercado, contando com a participação da 
organização EASEE-gás.

II. Integração do mercado através de iniciativas regionais: o novo quadro regulamentar 
promove e coordena as iniciativas regionais entre os operadores das redes de transporte e as 
entidades reguladoras, a fim de garantir uma gestão optimizada da rede e o planeamento e 
disponibilização de investimento adequado.

(i) um passo necessário para um mercado interno integrado? Entendemos que a dimensão da 
cooperação regional não se encontra claramente definida, não obstante constituir um passo 
importante para o mercado interno integrado. Estamos particularmente cientes das 
preocupações manifestadas por alguns deputados ao Parlamento Europeu acerca da falta de 
ligações em certas regiões da Europa, que constituem "ilhas energéticas", e da necessidade de 
ligar "ilhas energéticas", como os Estados Bálticos, que não foram ligados à rede de 
transporte de gás. Outra preocupação consiste na definição do papel da Agência no tocante às 
iniciativas dos operadores das redes de transporte relacionadas com a cooperação regional.

(ii) como poderá o Regulamento tornar as "iniciativas regionais" operacionais de um ponto 
de vista prático? As propostas da Comissão poderão ser reforçadas através, em primeiro 
lugar, da criação de interfaces de utentes únicos (balcão único), que garantam as funções 
comerciais em nome de vários operadores de redes de transporte, a nível regional e, mais 
tarde, a instituição de operadores regionais.

III. Segurança do fornecimento: para o relator, é imperioso examinar as disposições do 
Regulamento na perspectiva da segurança do fornecimento.

- Planeamento do investimento: de acordo com o projecto de Regulamento, o plano decenal 
de desenvolvimento da rede (voluntário), deverá ser elaborado a nível da UE, pela ENTSOG.

(i) necessidade de conferir um carácter vinculativo ao planeamento do investimento: 
consideramos que estes planos deveriam ser aprovados pelas entidades reguladoras nacionais 
- e não apenas submetidos para parecer à Agência - e rigorosamente monitorizados para que 
se tornem de facto eficazes; a coordenação entre os planos nacionais, regionais e europeus 
deve ser clarificada.

(ii) os planos de investimento devem ser desenvolvidos de forma similar por todos os 
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operadores de redes de transporte independentemente das estruturas de mercado adoptadas 
definitivamente na Directiva (separação da propriedade, ISO, ou qualquer outra solução).

- Acesso aos serviços de armazenamento: o quadro regulamentar para os operadores dos 
sistemas de armazenamento deve ser harmonizado de acordo com as boas práticas e as 
orientações já estabelecidas pelo ERGEG. As disposições existentes do actual Regulamento 
relativamente aos operadores de redes de transporte devem ser extensíveis aos operadores dos 
serviços de armazenamento, de forma a criar uma abordagem comum no tocante ao acesso de 
terceiros, às instalações de armazenamento e aos terminais GNL. Neste campo, o 
Regulamento define: (i) como os operadores das instalações de armazenamento GNL devem 
oferecer a terceiros os serviços de armazenamento, atribuir capacidades e gerir a congestão; 
(ii) requisitos de transparência; (iii) medidas que permitam o desenvolvimento de um mercado
secundário das capacidades de armazenamento/GNL.

(i) consideramos que as regras relativas ao acesso aos serviços de armazenamento não 
devem pôr em risco a segurança do fornecimento a longo prazo. Dever-se-á prever uma 
cláusula que acrescente algumas salvaguardas completando o disposto no artigo 5.º-A.

(ii) regras sobre a gestão dos congestionamentos aplicadas pelos operadores de redes de 
transporte, operadores das instalações de armazenamento e GNL (com base na capacidade de 
interrupção e num acesso quotidiano) devem ser rigorosamente definidas e ter, pelo menos, 
em conta a existência de contratos de longo prazo e mecanismos de flexibilidade. (Um 
deputado ao Parlamento Europeu, citando o exemplo de um período prolongado de baixas 
temperaturas, considerou que as medidas relativas à separação de propriedade, assim como o 
acesso ao armazenamento, poderão minar o funcionamento do mercado do gás, traduzir-se 
numa visibilidade menos clara a longo prazo e enfraquecer a coordenação de todos os 
operadores).

IV. Requisitos de transparência: A proposta de regulamento torna extensível os requisitos
de transparência já vigentes para os operadores de redes de transportes às reservas de gás 
comercial (publicação quotidiana do volume útil de gás numa instalação), previsões de 
procura e fornecimento, custos para equilibrar a rede e o comércio. As novas disposições 
também se aplicam aos operadores de redes de transporte no que se refere à informação sobre 
a oferta e a procura ex-ante e ex-post, baseada em nomeações, previsões e fluxos realizados 
dentro e fora da rede, para além de medidas para equilibrar o sistema.

Embora tais disposições sejam um marco importante na via de um reforço da transparência do 
mercado, em benefício de todos os seus intervenientes e, embora o direito de acesso seja 
legítimo, consideramos que a publicação das transacções de gás é um assunto bastante 
delicado e poderá enfraquecer as vantagens competitivas das empresas de gás europeias. 
Importa, por conseguinte, analisar em profundidade o alcance dessas medidas.

V. Aspectos institucionais: A proposta estabelece a adopção de "orientações" vinculativas 
pela Comissão através de um procedimento de "comitologia" nas seguintes áreas principais:

(i) Comitologia no que se refere às actividades da ENTSOG: se a ENTSOG tem por função a 
elaboração de códigos, a Comissão pode intervir, em circunstâncias precisas, quando se 
considerar que os códigos técnicos ou de mercado adoptados pela ENTSOG não garantem a 
não-discriminação, uma concorrência efectiva e o funcionamento eficaz do serviço.
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A aplicação do procedimento de comitologia resultará aparentemente da avaliação e 
apreciação que a Comissão fizer do funcionamento do mercado, pelo que o âmbito coberto 
não pode ser definido ex-ante. Tal poderá vir a constituir uma fonte de incerteza jurídica, 
tendo em conta que tais orientações podem ter consequências mais vastas, visto poderem 
servir de base jurídica a futuros procedimentos de infracção movidos pela Comissão contra os 
Estados-Membros.

(ii) Comitologia no que se refere à adopção de orientações (artigo 9.º): para poder especificar 
pormenores relativos aos serviços de acesso de terceiros, os mecanismos de atribuição de
capacidade e os procedimentos de gestão dos congestionamentos, assim como a metodologia 
tarifária e as regras de equilíbrio.

Em geral, dir-se-ia que um número bastante vasto de disposições prevê a delegação de 
competências na Comissão, subtraindo-se assim à co-decisão do Parlamento Europeu. 
Embora o PE exercesse um controlo acrescido, o alcance da adopção de orientações 
submetidas a comitologia deverá ser analisado em profundidade.

Tendo em consideração o vasto leque de temas em que se prevê a adopção de orientações e o 
significado impreciso dos termos “elementos não essenciais”, propõe-se que a Comissão 
defina e estabeleça, segundo uma ordem de prioridades, uma lista de temas em colaboração
com a Agência proposta (ACER) e que as orientações sejam sujeitas a avaliações de impacto 
regulamentares por parte da Comissão e da ACER.

Na sua primeira troca de pontos de vista com os relatores –sombra e na Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia, tomámos nota das seguintes preocupações adicionais: 
acesso à rede para as PME, identificação de empresas importantes que dificultem a integração 
do mercado da UE, identificação de estratégias de posição dominante; necessidade de garantir 
a plena transparência, segundo o modelo do mercado dos EUA, com  informação sobre as 
capacidades disponíveis em tempo real.
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