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BREVE JUSTIFICAÇÃO 

A directiva proposta pela Comissão Europeia tem por objectivo assegurar o funcionamento 
correcto do mercado interno da electricidade da UE. Na proposta de directiva, a garantia da 
segurança do aprovisionamento de electricidade e um nível de ligação adequado entre os 
Estados-Membros constituem elementos centrais para a concretização deste objectivo. Além 
disso, a Comissão propõe um quadro no qual os Estados-Membros devem elaborar conceitos 
políticos para a segurança do aprovisionamento de electricidade. 

Desta forma, a proposta de directiva constitui, por um lado, um complemento da Directiva 
2003/54/CE, que estabelece regras comuns para o mercado interno da electricidade. Por outro 
lado, a proposta está relacionada com as conclusões da Cimeira de Barcelona de 2002, na qual 
os Chefes de Estado e de Governo aprovaram a ideia de uma meta para a interligação das 
redes eléctricas equivalente a 10% da capacidade de produção instalada. Além de tudo isto, os 
blackouts do Verão de 2003 mostraram que existe uma necessidade de actuação urgente na 
UE relativamente à segurança do aprovisionamento de electricidade. A proposta da Comissão 
aborda este problema de forma reforçada na perspectiva da segurança do transporte. 

Nas disposições comuns da proposta de directiva (art.º 3º) aborda-se os conceitos políticos 
dos Estados-Membros, que devem definir as funções e responsabilidades dos diferentes 
intervenientes no mercado. O relator considera necessário, a este respeito, alargar o círculo 
dos intervenientes no mercado propostos pela Comissão ou não proceder a qualquer limitação. 
Precisamente na perspectiva da política ambiental, é importante que os consumidores - que 
constituem a procura - sejam incluídos nos conceitos políticos dos Estados-Membros em 
matéria de segurança do aprovisionamento. Neste contexto, a gestão da procura visando 
aumentar a eficiência energética terá de desempenhar um papel central. 

Para a definição dos conceitos políticos dos Estados-Membros, na perspectiva da política 
ambiental quatro pontos são particularmente importantes: contrariar a tendência de 
crescimento da procura de electricidade, promover a utilização de electricidade produzida a 
partir de fontes de energia renováveis, promover a eficiência energética e introduzir novas 
tecnologias - nomeadamente, de gestão da procura - de utilização das fontes de energia 
renováveis, bem como de aprovisionamento de energia descentralizado. Nestes pontos, o 
relator apoia as propostas da Comissão. Todavia, em complemento deveria ser feita uma 
referência à qualidade das redes ou da infra-estrutura de redes. É importante que os futuros 
investimentos nas redes de electricidade correspondam melhor às exigências e características 
das energias renováveis para assim serem criadas redes energéticas sustentáveis. No que 
respeita ao aspecto técnico deste objectivo, a UE e os Estados-Membros deveriam reforçar os 
seus esforços no domínio da promoção da investigação. 

O objectivo de aumentar o nível de ligação entre os Estados-Membros deve ser considerado 
sob duas perspectivas. Por um lado, a ligação é uma condição prévia para o comércio 
transfronteiras e, deste modo, para o funcionamento do mercado interno da electricidade. 
Além disso, a construção de novas interligações poderia melhorar a segurança do 
aprovisionamento de electricidade no sentido de que haveria menos sobrecargas das redes. 
Por outro lado, a interrupção da corrente eléctrica ocorrida em Itália demonstrou que o reforço 
da ligação não oferece uma solução suficiente para a segurança do aprovisionamento. Por 
isso, na opinião do relator, os investimentos na construção de novas interligações são tão 
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importantes para a segurança do aprovisionamento como os investimentos na produção de 
energia descentralizada (distributed generation). 

Para concluir, o relator gostaria de fazer notar que ele rejeita a abordagem dirigista da 
Comissão relativamente à construção das interligações (art.º 7º). Em termos de economia de 
mercado, não se justifica que os operadores das redes de transporte sejam obrigados a fazer 
investimentos. Na verdade, o relator reconhece a necessidade urgente de investimentos em 
novas interligações - não apenas para tornar as redes mais aptas às energias renováveis - mas 
a metodologia da economia dirigida não deve ser um meio para alcançar tal fim. 

ALTERAÇÕES 

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de 
fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório: 

Texto da Comissão1 

 

Alterações do Parlamento 

Alteração 1 
Considerando 6 

(6) O Conselho Europeu de Barcelona 
estabeleceu uma meta para o nível de 
interligação entre Estados-Membros 
correspondente a 10% da capacidade de 
produção instalada em cada 
Estado-Membro, com vista a melhorar a 
segurança do fornecimento e a facilitar a 
concorrência. Um baixo nível de 
interligação provoca a fragmentação do 
mercado e é um obstáculo ao 
desenvolvimento da concorrência. A 
existência de uma capacidade adequada de 
interligação física é fundamental, mas não é 
condição suficiente para uma concorrência 
plenamente efectiva. É também necessário 
que o operador da rede de transporte seja 
impedido de reter capacidade para criar uma 
escassez artificial. Neste contexto, deve ser 
assegurada maior transparência no processo 
de cálculo e atribuição de capacidade na rede 
de transporte. 

(6) Um baixo nível de interligação provoca a 
fragmentação do mercado e é um obstáculo 
ao desenvolvimento da concorrência. A 
existência de uma capacidade adequada de 
interligação física é fundamental, mas não é 
condição suficiente para uma concorrência 
plenamente efectiva. É também necessário 
que o operador da rede de transporte seja 
impedido de reter capacidade para criar uma 
escassez artificial. Neste contexto, deve ser 
assegurada maior transparência no processo 
de cálculo e atribuição de capacidade na rede 
de transporte. 

                                                 
1 Ainda não publicado em JO. 
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Justificação 

É verdade que na Cimeira de Barcelona de 2002 os Chefes de Estado e de Governo 
aprovaram um nível de interligação equivalente a 10% da capacidade de produção instalada. 
Contudo, os "blackouts" do Verão de 2003 mostraram que um nível de interligação elevado 
não só não pode constituir uma protecção suficiente contra interrupções da corrente eléctrica 
como, pelo contrário, poderá mesmo promover tais incidentes. Por isso, é de questionar se a 
meta dos 10% com a justificação da melhoria da segurança do aprovisionamento deve ser 
citada aqui e desta forma. 
 

Alteração 2 
Considerando 6 bis (novo) 

 (6 bis) Para o pleno desenvolvimento da 
concorrência, além da transparência no 
cálculo de capacidades também tem de se 
assegurar a transparência no acesso à rede. 
Desta forma, as capacidades existentes 
podem ser aproveitadas melhor e não serão 
enviados ao mercado quaisquer sinais 
falsos de escassez. 

Justificação 

É discutível que sejam necessários investimentos em novas capacidades de transporte para 
eliminar determinadas situações de escassez e para que o mercado interno se possa 
desenvolver plenamente. Contudo, é conveniente estar atento para evitar a criação de 
estruturas paralelas desnecessárias devido à falta de transparência no que respeita ao acesso 
de terceiros à rede sem discriminações. 
 

Alteração 3 
Artigo 2, parágrafo 12 

"produção distribuída", centrais de produção 
ligadas à rede de distribuição; 

"produção descentralizada", centrais de 
produção ligadas à rede de distribuição; 

Justificação 

Nesta alteração trata-se (provavelmente não apenas na versão alemã) de um problema de 
tradução. Por "distributed generation" deve-se entender uma "produção descentralizada". O 
conceito de "produção descentralizada" deve ser entendido neste sentido em todas as 
alterações do relator e deve ser aplicado ao texto da directiva na sua totalidade. 
 

 



 

PE 350.210v01-00 6/9 PA\549706PT.doc 

PT 

Alteração 4 
Artigo 3, nº 1 

1. Ao estabelecerem as suas políticas gerais 
com vista a garantir um elevado nível de 
segurança no fornecimento de electricidade, 
os Estados-Membros definirão e publicarão 
as funções e responsabilidades das diferentes 
categorias de intervenientes no mercado, 
nomeadamente: 
a) operadores de redes de transporte e 
b) fornecedores, 
na realização dessas políticas e 
especificarão, quando adequado, as normas 
mínimas a respeitar pelos intervenientes no 
mercado da electricidade em questão. 

1. Ao estabelecerem as suas políticas gerais 
com vista a garantir um elevado nível de 
segurança no fornecimento de electricidade, 
os Estados-Membros definirão e publicarão 
as funções e responsabilidades das diferentes 
categorias de intervenientes no mercado, na 
realização dessas políticas e especificarão, 
quando adequado, as normas mínimas a 
respeitar pelos intervenientes no mercado da 
electricidade em questão. 

Justificação 

Não se justifica definir como intervenientes no mercado apenas os operadores das redes de 
transporte e os fornecedores. Pelo contrário, os operadores das redes de distribuição e os 
produtores e consumidores de electricidade também fazem parte dos intervenientes no 
mercado. Precisamente numa perspectiva de política ambiental, é importante que os 
Estados-Membros incluam também a gestão da procura - ou seja, os consumidores - nas 
respectivas medidas e conceitos políticos para, desta forma, não se criar falsos estímulos ao 
aumento do consumo de electricidade através do desenvolvimento de capacidade visado. 
 

Alteração 5 
Artigo 3, nº 2, alínea e) bis (nova) 

 (e bis) a necessidade de investir na 
investigação de novas qualidades de rede, 
como, por exemplo, uma infra-estrutura de 
rede bidireccional que tenha em conta as 
características específicas das energias 
renováveis e da produção descentralizada; 

Justificação 

Com a sua quota crescente, as energias renováveis e a produção de electricidade 
descentralizada são elementos importantes da produção de electricidade. Devido às suas 
características específicas, elas podem nomeadamente representar um problema para a 
estabilidade das redes. As possibilidades técnicas com vista a adaptar a aptidão das redes às 
exigências correspondentes e aumentar a qualidade das redes ainda não foram, até agora, 
suficientemente investigadas e usadas. Um domínio mais importante é, por exemplo, a 
criação de uma infra-estrutura de rede bidireccional. Por isso, é importante que os 
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investimentos na investigação de novas possibilidades técnicas sejam incluídos na política 
com vista a garantir uma elevada segurança do aprovisionamento de electricidade. 
 

Alteração 6 
Artigo 5, nº 2 

2. Os Estados-Membros publicarão as 
medidas tomadas nos termos do presente 
artigo, assegurando uma difusão tão vasta 
quanto possível entre reais e potenciais 
investidores na produção e consumidores de 
electricidade. 

2. Os Estados-Membros publicarão as 
medidas tomadas nos termos do presente 
artigo e garantirão a sua realização, 
assegurando uma difusão tão vasta quanto 
possível entre reais e potenciais investidores 
na produção e consumidores de 
electricidade. 

Justificação 

Não será suficiente publicar as medidas. Os Estados-Membros também devem garantir a sua 
realização. Numa perspectiva de política ambiental, a criação de estímulos à utilização 
eficiente da energia reveste-se, neste contexto, de grande significado. 
 

Alteração 7 
Artigo 7, nº 3 bis (nova) 

 (3 bis) Os Estados-Membros asseguram 
que as decisões sobre ligações 
transfronteiras serão tomadas em estreita 
colaboração entre os operadores das redes 
de transporte em questão e segundo 
critérios transparentes. 

Justificação 

Sem uma colaboração estreita entre os operadores das redes de transporte não podem ser 
tomadas medidas acerca de investimentos, nem um desenvolvimento das ligações 
transfronteiras poderá funcionar sem problemas. A utilização de critérios transparentes 
deverá impedir a discriminação de terceiros. 
 

Alteração 8 
Artigo 7, nº 4 

4. A entidade reguladora aprovará o plano 
do operador da rede de transporte ou um 
plano alternativo após a introdução, em 
consulta com o operador da rede de 

Suprimido 
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transporte, de alterações adequadas na 
sequência do processo previsto no nº 3 e à 
luz das prioridades definidas no nº 2 e no 
artigo 6º. 

Justificação 

Com um processo tão moroso e intervencionista haveria todas as probabilidades de ninguém 
fazer mais nenhuns investimentos nas redes de transporte. Sendo assim, conseguir-se-ia 
exactamente o contrário daquilo que se pretende com a directiva. Dificultar os investimentos 
também teria consequências negativas para a melhoria da qualidade das redes pretendida 
pela política ambiental (adequação às exigências das energias renováveis). 
 

Alteração 9 
Artigo 7, nº 5, 1º parágrafo 

5. A entidade reguladora terá em conta a 
estratégia de investimento aprovada nos 
termos do nº 4 quando aprovar a 
metodologia relativa às tarifas de acesso à 
rede em conformidade com o disposto no 
nº 2 do artigo 23º da Directiva 2003/54/CE. 

5. A entidade reguladora terá em conta a 
estratégia de investimento apresentada nos 
termos do nº 1 quando aprovar a 
metodologia relativa às tarifas de acesso à 
rede em conformidade com o disposto no 
nº 2 do artigo 23º da Directiva 2003/54/CE. 

Justificação 

Decorrente da supressão do nº 4 do artigo 7º. 
 

Alteração 10 
Artigo 7, nº 6 

6. Em caso de atraso ou de falta por parte 
do operador da rede de transporte na 
execução dos projectos identificados nos 
termos do nº 4, a entidade reguladora terá à 
sua disposição os meios necessários para 
garantir progressos satisfatórios na 
estratégia aprovada, nomeadamente 
através: 

Suprimido 

a) da imposição de sanções financeiras 
para os operadores das redes de transporte 
cujos projectos não cumpram o calendário 
previsto; 

 

b) da emissão de instruções ao ORT para 
que este realize os trabalhos dentro de um 
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determinado prazo; 

c) de diligências com vista à execução dos 
trabalhos por um contratante através de um 
processo de adjudicação por concurso. 

 

Justificação 

Esta proposta da Comissão tem fins de mero planeamento económico e não é compatível com 
um mercado interno da electricidade liberalizado. 
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