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Introdução

O relator congratula-se com o terceiro pacote de medidas de liberalização dos mercados 
energéticos da União Europeia, por considerar que se trata de uma proposta legislativa 
completa e coerente que contém a maioria das recomendações adoptadas pelo Parlamento 
Europeu em Junho de 2007.

2. Neste sentido, concorda com a previsão de competências mais vastas e mais 
independentes para os reguladores, com os requisitos acrescidos de transparência no 
mercado, com a melhoria do quadro de cooperação à escala europeia entre os 
reguladores nacionais e entre os gestores de redes de transporte, com a ênfase posta no 
ulterior desenvolvimento da capacidade de interconexão entre os Estados-Membros e 
com a proposta de separação da propriedade como o meio mais eficaz, embora não 
único, para fomentar os investimentos e evitar a discriminação de novos operadores.

3. O relator também concorda com a proposta de criação de uma agência de reguladores 
europeus, embora tenha reservas quanto à estrutura actual e aos poderes de tomada de 
decisões deste novo organismo.

4. No que se refere ao Regulamento sobre o comércio transfronteiriço de electricidade, o 
relator pensa que o principal problema da proposta legislativa reside na actual divisão 
de competências entre os diferentes actores, que se traduz num processo de tomada de 
decisões confuso e algo complexo. O presente documento porá em evidência as 
principais preocupações do relator relativamente a esta proposta concreta.

Estrutura de responsabilidades

5. Tal como referido supra, o relator considera que o principal problema deste dossiê 
reside no facto de a estrutura actual de responsabilidades, apresentada na proposta da 
Comissão de um regulamento relativo ao comércio transfronteiriço de electricidade, 
não corresponder à divisão actual e natural de competências à escala nacional, dado 
que os operadores de redes de transporte são dotados de um estatuto quase 
regulamentar, ao passo que a Agencia de Regulamentação parece reduzida ao papel de 
organismo consultivo.

6. Em particular, está convencido de que várias das 11 tarefas que os operadores de redes 
de transporte (ORT) devem desempenhar deviam ser da responsabilidade das 
entidades reguladoras.

7. Com efeito, conquanto o relator subscreva a ideia da Comissão de seguir uma 
abordagem "botttom-up" para o desenvolvimento de códigos técnicos, tendo em conta 
que os operadores de redes de transporte não só são as entidades mais aptas para o 
fazer como têm um interesse directo na simplificação e harmonização de tais normas à 
escala europeia, também está convencido de que para outros códigos, como os 
relativos à transparência do comércio e do mercado, se deveria seguir uma abordagem 
distinta, em que a Agência, na sua qualidade de autoridade independente, seria o 
organismo responsável pela elaboração das orientações, em estreita colaboração com 
os participantes no mercado e, naturalmente, com os ORT, e pela adopção das 
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mesmas.

8. Além disso, o carácter voluntário da aplicação dos códigos e regras acima 
mencionados levanta algumas questões quanto à existência de uma mais-valia para o 
actual sistema de cooperação ORT a nível europeu. O relator acredita firmemente que 
algumas das regras e códigos decorrentes da aplicação do presente regulamento devem 
ser obrigatórios. 

9. Finalmente, o relator pensa que, na linha da atribuição à Agência da responsabilidade 
pela definição e adopção de códigos do mercado, esta entidade reguladora deveria ser 
responsável pela consulta das partes interessadas e não os ORT, de acordo com o 
processo levado a cabo a nível nacional. 

A agência 

10. O relator está ciente das limitações que o parecer do serviço jurídico da Comissão 
colocou aos poderes conferidos à Agência dos Reguladores Europeus. Contudo, pensa 
que a maior parte das incertezas e da confusão quanto à estrutura de poderes resulta 
precisamente desta falta de competências. Por isso, a comissão deverá pedir ao Serviço 
Jurídico do Parlamento que estude a possibilidade de os poderes da Agência serem 
alargados, de molde a poder tomar decisões reguladoras finais, em conformidade com 
a resolução do Parlamento Europeu de Junho de 2007 sobre a liberalização dos 
mercados da energia. 

11. Se não for possível, o relator entende que Parlamento deve reflectir sobre se o modelo 
proposto resolve os problemas com que se deparam actualmente os reguladores 
nacionais para chegar a uma posição comum, e se seria aceitável como etapa 
intermediária na via de uma verdadeira entidade reguladora europeia.

12. O Parlamento Europeu manifestou recentemente o desejo de criar um organismo 
europeu de reguladores nacionais dotado do poder de decidir sobre questões 
transfronteiriças entre Estados-Membros, enquanto os reguladores nacionais 
continuariam a ser responsáveis pelas decisões respeitantes a assuntos nacionais. A 
posição do Parlamento visava pôr termo às situações de bloqueio a que assistimos 
actualmente entre os reguladores nacionais; por este motivo, a proposta da Comissão, 
na sua versão actual, confere à Agência a competência pela resolução deste tipo de 
dificuldades presentes e futuras. O relator acredita que a existência de uma Agência 
independente, com as devidas competências para tratar das questões transfronteiriças, 
contribuiria para o desenvolvimento, de um modo mais eficiente e transparente, de 
uma verdadeira legislação europeia da energia.

13. O relator também manifesta a sua preocupação pela dissolução do actual “Grupo 
Europeu de Reguladores da Electricidade e do Gás” (ERGEG) e pelas implicações que 
isso poderá ter em termos de independência, uma vez que a Agência, tal como 
proposta actualmente, será excessivamente dependente da Comissão Europeia. 

Requisitos de separação da propriedade no âmbito da Rede Europeia dos Operadores das 
Redes de Transporte
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14. O relator congratula-se com a proposta da Comissão de formalizar o actual quadro de 
cooperação dos operadores de redes de transporte para promover a integração a nível 
europeu e desenvolver a harmonização plena das regras técnicas entre os 27 
Estados-Membros. 

15. Para que o modelo da Rede Europeia dos Operadores das Redes de Transporte
funcione de forma correcta, independentemente do nível de separação da propriedade 
exigido em cada Estado-Membro – ou seja, RTO ou ISO (operadores independentes 
do sistema) separados -, o relator está convicto de que todos os operadores na Rede 
Europeia dos Operadores das Redes de Transporte devem ser tratados em pé de 
igualdade no que se refere às suas obrigações enquanto operadores de sistema e 
entidades responsáveis pela garantia de segurança de acesso não discriminatório à 
rede. 

Investimentos 

16. As propostas da Comissão de apresentação de um plano de investimento de 10 anos 
pelos ORT são conformes com as obrigações já existentes a nível de 
Estados-Membros, pelo que o relator se congratula com o intuito de lhe acrescentar 
uma dimensão europeia, em particular, no que se refere à modernização e à melhoria 
das capacidades de transporte entre os Estados-Membros. 

17. Contudo, é importante que este plano seja adoptado pela entidade reguladora e não 
seja, unicamente, submetido a revisão. 

Transparência 

18. O relator está convencido de que a entidade reguladora deve desenvolver regras sobre
transparência em consulta com os TSO, e que estas não devem ser meramente revistas 
pela Agência. Conquanto considere positivo o desenvolvimento de orientações a nível 
comunitário, o relator preferiria que estas orientações fossem vinculativas quanto aos 
elementos mais importantes. 

19. Igualmente, deseja salientar que em algumas partes do regulamento, a transparência 
parece ser confundida com monitorização e notificação, pelo que gostaria de 
estabelecer uma distinção entre estas no presente relatório.

Harmonização 

20. O relator entende que a harmonização não é suficientemente valorizada na proposta. A 
existência de 27 quadros normativos diferentes é um dos principais obstáculos à 
integração dos mercados da energia. Por isso, entende que o carácter voluntário da 
harmonização das regras técnicas e comerciais não será suficiente para superar os 
actuais obstáculos ao comércio transfronteiriço entre os Estados-Membros causados 
por uma integração insuficiente. Por este motivo, pensa que a harmonização dos 
códigos técnicos, assim como do quadro normativo deve ser um dos objectivos 
principais do pacote de medidas. 
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Mercados regionais

21. O relator considera que a inclusão do desenvolvimento dos mercados regionais nos 
regulamentos e directivas constitui uma medida positiva na via da integração. Com 
efeito, os progressos recentemente alcançados neste campo, assim como os já 
consagrados, como o mercado nórdico, poderiam proporcionar uma base sólida de 
comparação de diferentes modelos e, possivelmente, de extrapolação de algumas 
destas experiências a nível comunitário. 

Níveis de interligação 

22. O relator acolhe com satisfação a nomeação dos coordenadores especiais para acelerar 
o desenvolvimento dos quatro principais projectos de interligação entre os 
Estados-Membros, que têm estado bloqueados, manifestando-se convencido de que 
podem ter uma influência positiva na aceleração destes processos através da mediação 
entre todos os actores e partes interessadas. 

23. Contudo, estes casos individuais, apesar de serem naturalmente importantes, são 
apenas uma pequena parte do problema, subsistindo ainda muitos obstáculos políticos, 
técnicos e administrativos na União Europeia às capacidades de interligação crescentes
entre os Estados-Membros, inclusive quando estes projectos são económica e 
tecnicamente viáveis.
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