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RELATÓRIO SOBRE A APLICAÇÃO DAS DIRECTIVAS ELECTRICIDADE E GÁS

RESUMO

Antecedentes

O Conselho Europeu de Estocolmo pediu uma avaliação circunstanciada da situação nos
sectores da electricidade e do gás, no que respeita à abertura dos mercados. Esta tarefa foi
realizada sob a forma um relatório de aferição de desempenhos que analisa em pormenor os
regimes estabelecidos nos diferentes Estados-Membros para a electricidade e o gás. O
relatório foi elaborado com base nas informações coligidas junto dos intervenientes no
mercado e dos organismos públicos, através de um inquérito detalhado. Foram também
realizados diversos estudos pela DG TREN, que fez uso dos seus próprios recursos e de
consultores externos.

Aplicação da Directiva Electricidade

Quase todos os Estados-Membros adoptaram legislação adequada para a transposição da
directiva. Em termos de abertura dos mercados, alguns Estados-Membros abriram já os seus
mercados com maior rapidez do que a prevista nos requisitos mínimos da directiva ou
planeiam fazê-lo. Todos os Estados-Membros, com excepção da França, Portugal e Grécia,
prevêem abrir plenamente os mercados, no plano jurídico, antes de 2008. No entanto, em
termos de medidas concretas, o relatório identifica diversos grandes entraves à concorrência:

• Tarifas da rede excessivamente elevadas, o que constitui uma barreira à concorrência, pois
desincentivam o acesso de terceiros, podendo ainda proporcionar receitas utilizadas na
subvenção de filiais que operam no mercado concorrencial;

• Poder de mercado elevado das empresas produtoras existentes, a par da ausência de
liquidez nos mercados grossista e de equilibração, o que poderá deixar os novos
intervenientes expostos ao risco de elevados encargos de equilibração;

• Estruturas tarifárias da rede não-sujeitas a aprovação prévia ou não-publicadas
previamente, o que pode provocar insegurança e criar litígios dispendiosos prolongados, a
menos que o contexto seja de plena separação em termos de propriedade;

• Separação insuficiente, o que pode ocultar eventuais estruturas tarifárias discriminatórias e
conduzir a subvenções cruzadas.

O quadro 1 abaixo resume a situação em cada Estado-Membro no que respeita aos obstáculos
identificados acima nas colunas 1 a 7. Sempre que as estruturas existentes possam ter efeitos
negativos no desenvolvimento do mercado interno, as correspondentes células estão a
vermelho; se as condições forem mais positivas, as células estão a verde. Caso não seja
possível fazer uma apreciação, as células não são coloridas. Quanto mais células vermelhas
existirem, menor é a probabilidade de a concorrência se poder desenvolver plenamente. A
coluna 8 indica resumidamente as questões que constituem entraves à concorrência na opinião
dos inquiridos (participantes no mercado e entidades reguladores) que responderam ao
inquérito da Comissão.



Quadro 1 Aplicação da Directiva Electricidade
Abertura
de
mercado
declarada

Data da
plena
abertura

Separação no
ORT1

Regulador Tarifas da
rede

Mercado de
equilibração

Parte dos
três maiores
produtores

(%)

Obstáculos à concorrência
mencionados nas respostas:2

Áustria 100% 2001 J ex-ante altas S 68 X

Bélgica 35% 2007 J ex-ante médias N 97 (2) D, E, R, X

Dinamarca 90% 2003 J ex-post baixas S 75 (2) D, X

Finlândia 100% 1997 P ex-post baixas S 54 S (para os ORD)

França 30% inexistente G3 ex-ante médias previsto 98 (1) D, E, S, X, R

Alemanha 100% 1999 G negoc. acesso altas apenas 2/6 ORT 63 S, R, X,  T

Grécia 30% inexistente G ex-ante n.d. N 100 (1) ausência de respostas

Irlanda 30% 2005 J ex-ante médias N 97 (1) D, E, S, X

Itália 45% inexistente J ex-ante médias previsto 79 (2) D, E, X

P. Baixos 33% 2003 J ex-ante médias S 64 X, D

Portugal 30% inexistente J ex-ante altas N 85 D, X

Espanha 45% 2003 J ex-ante altas S 79 D, X, R

Suécia 100% 1998 P ex-post baixas S 77 D, E

R. Unido 100% 1998 P ex-ante baixas S 44 D, S (Esc.), X (Irl. do Norte)

Indicadores de concorrência

Aparentemente, as deficiências dos actuais regimes estão a afectar o grau de escolha dos
clientes e, em última análise, o nível dos preços, como se verifica no quadro 2.

Quadro 2 Nível de concorrência e preços
Estimativa dos clientes que mudam
de fornecedor  (% da procura)

Preços médios nos clientes finais
(€/MWh) Julho de 2001

Grandes
utilizadores outros Grandes

utilizadores4
residências/pequeno
comércio

Áustria 5-10% n.d. 98
Bélgica 5-10% 68 120
Dinamarca n.d. 56 68
Finlândia 30% 10-20% 36 55
França 5-10%5 51 87
Alemanha 10-20% <5% 61 122
Grécia 0 % 54 76
Irlanda 30% 60 101
Itália <5% 77 110
P. Baixos 10-20% 62 94
Portugal <5% 59 106
Espanha <5% 52 88
Suécia 100% 10-20% 34 52
R. Unido 80% >30% 58 91

                                               
1 P - propriedade; J - jurídica; G - gestão
2 R–Poderes insuficientes do regulador/atrasos, S–Separação inadequada, T–Tarifas da rede elevadas,

E-Regime de equilíbração, D–Operador histórico dominante, X–Questões transfronteiras. (por ordem de
importância)

3 Embora o ORT apresente o seu relatório anual ao regulador e não à administração da EDF.
4 “Grandes utilizadores”: Categorias Ig e Ie do Eurostat; “residências/pequeno comércio”, categorias Ib e Dd

do Eurostat
5 Não inclui a energia de equilibração.



Esta análise parece indicar que os Estados-Membros que adoptaram políticas em consonância
com as propostas da Comissão obtiveram um melhor desempenho do seu mercado da
electricidade, nomeadamente no que respeita à possibilidade de escolha dos clientes. Além
disso, nos países nórdicos, os preços diminuíram mais rapidamente e, consequentemente, são,
em geral, mais baixos.

Aplicação da Directiva Gás

Embora quase todos os Estados-Membros tenham transposto a Directiva Gás, a aplicação da
legislação foi atrasada em França e está incompleta na Alemanha, tendo sido abertos
processos de infracção. A Finlândia, Portugal e a Grécia, que têm mercados em
desenvolvimento, beneficiam de determinadas derrogações. Os restantes Estados-Membros,
com excepção da França e da Dinamarca, prevêem a plena abertura dos mercados para antes
de 2008. No entanto, tal como no caso da electricidade, foram identificados no relatório da
Comissão diversos obstáculos à instauração da plena concorrência:

• Tarifas de acesso à rede baseadas na distância e reserva de capacidade ponto-a-ponto, que
não proporcionam a terceiros flexibilidade para mudarem as suas fontes de gás ou a sua
base de clientes sem incorrerem em custos mais elevados.

• Tarifas da rede elevadas, o que, por si só, constitui uma barreira à concorrência, pois
desincentivam o acesso de terceiros, podendo ainda proporcionar receitas utilizadas na
subvenção de filiais que operam no mercado concorrencial.

• Concentração da produção e importação numa ou duas empresas, o que normalmente
significa que as novas empresas terão grande dificuldade em comprar gás por grosso em
condições razoáveis.

• Regimes de equilibração que não se baseiam no mercado, são desnecessariamente
restritivos e não reflectem os custos incorridos;

• Separação insuficiente, o que funciona como máscara para eventuais estruturas tarifárias
discriminatórias, podendo ainda conduzir a subvenções cruzadas.

• Tarifas e condições de acesso à rede não-sujeitas a aprovação prévia, o que pode provocar
insegurança e criar litígios dispendiosos e prolongados, a menos que o contexto seja de
plena separação em termos de propriedade.

O quadro abaixo resume a situação em cada Estado-Membro, evidenciando determinadas
características de modo idêntico ao utilizado para a electricidade. Também aqui, as práticas
que constituem obstáculos à concorrência estão indicadas a vermelho e as condições positivas
a verde.



Quadro 3 Aplicação da Directiva Gás
Abertura de
mercado
declarada em
2000

Data da plena
abertura

Separação no
ORT6

Regulador Tarifas da rede:
Transporte

Regime de
equilibração diária
- sanções
/equilíbração
horária7

Obstáculos à
concorrência
mencionados nas
respostas:8

Áustria 49% 2001 A negoc. acesso médias S N T, X

Bélgica 59% 2005 J ex-ante médias S S E, X, T

Dinamarca 30% inexistente J ex-post médias N S T, E

França 20% inexistente C ex-ante médias S N T, R, E, D, X

Alemanha 100% 2000 C negoc. acesso médias S S R, T, E

Irlanda 75% 2005 G ex-ante médias N N R, T, E

Itália 65% 2003 J ex-ante altas N N X

Luxemb. 51% 2007 C ex-ante médias N N

P.Baixos 45% 2004 C híbrido baixas S S R

Espanha 72% 2003 J ex-ante N n.d. X, R

Suécia 47% 2006 C ex-post altas N n.d. R, S, D

R. Unido 100% 1998 P ex-ante baixas N N capac. para entrar

Indicadores de concorrência

Aparentemente, estas deficiências dos actuais regimes estão, tal como na electricidade, a
afectar o nível da concorrência e, em última análise, o nível dos preços, como se verifica no
quadro 4.

Quadro 4 Nível de concorrência e preços
Estimativa dos clientes
que mudam de
fornecedor (% da
procura)

Preços médios nos clientes finais:
Julho de 2001 (€/MWh)

Grandes utilizadores Grandes utilizadores9 Residências

Áustria <5% 22 n.d.
Bélgica <5% 21 39
Dinamarca 0% 19 40
França 10-20% 19 41
Alemanha <5% 27 43
Irlanda >50% 21 32
Itália 10-20% 25 46
Luxemburgo 0% 30 34
P. Baixos >30% 24 29
Espanha 5-10% 20 48
Suécia <5% 24 43
R. Unido 90% 20 30

                                               
6 P - propriedade; J - jurídica; G - gestão; C - contabilidade
7 O preço de venda é superior a duas vezes o preço de compra.
8 R–Poderes insuficientes do regulador/atrasos, S–Separação inadequada, T–Nível/estrutura das tarifas,

E-Regime de equilíbração/armazenagem, D–Operador histórico dominante, X–Questões transfronteiras.
(por ordem de importância)

9 Categorias I4-1 ou I3-1 do Eurostat.



É claro que o nível das mudanças no Reino Unido é muito mais elevado do que nos outros
países, sendo os preços normalmente mais baixos. Também se registam progressos nos Países
Baixos e na Irlanda no que respeita ao aumento da escolha para os clientes. Os preços para os
grandes utilizadores revelam alguma convergência, embora na Alemanha e no Luxemburgo se
mantenham mais altos do que a média. A plena abertura do mercado no Reino Unido parece
ter contribuído para uma redução dos preços no sector residencial.

Transacções transfronteiras

Para além dos entraves com que se defrontam os concorrentes nos Estados-Membros, existem
também diversos condicionalismos nas transacções transfronteiras. Em primeiro lugar, em
muitos pontos da rede europeia não há capacidade suficiente para todas as potenciais
transacções. Em segundo lugar, os métodos utilizados para determinar os encargos das
transacções transfronteiras e para atribuir capacidade desincentivam, em muitos casos, esta
actividade. O relatório examina as regras em vigor nas zonas de fronteira, tendo concluído o
seguinte:

• Electricidade: foram dados passos para um sistema coerente aplicável tanto às tarifas das
transacções transfronteiras como à atribuição de capacidade. No entanto, é necessário
avançar mais, tendo em vista:

– uma estrutura tarifária que reflicta mais os custos;

– uma comunicação de informações mais frequente;

– maior integração dos procedimentos de atribuição de capacidade entre países;

– maior integração no intercâmbio de energia.

• Gás: pouco se avançou para um sistema transparente e que reflicta os custos nas
transacções transfronteiras. Concretamente:

– não existe um método simples de tarifação harmonizada para o transporte
transfronteiras de longa distância;

– não existe transparência no que respeita à disponibilidade de capacidade entre
países;

– não existem regras do tipo "usar ou perder o direito" no que se refere à reserva
de longo prazo de capacidade.

A Comissão está em vias de publicar uma comunicação sobre a infra-estrutura europeia de
energia.

Serviço público

No que se refere à compatibilidade da abertura dos mercados com o serviço público, o
relatório examina os métodos utilizados pelos governos e reguladores para garantir a
manutenção dos serviços, chamando a atenção para os pontos a seguir indicados.

Primeiramente, os Estados-Membros estão já a adaptar o quadro regulamentar para garantir a
segurança do aprovisionamento, de modo que haja compatibilidade com um quadro de
mercado. Em alguns casos, trata-se simplesmente de reforçar os sinais em termos de preços



provenientes dos mercados grossistas em desenvolvimento. Noutros casos, especialmente no
sector do gás, estão previstos incentivos directos ou obrigações.

Em segundo lugar, é claro que o nível do serviço pode ser mantido ou mesmo aumentado num
quadro de mercado. Os operadores históricos são muitas vezes sujeitos à fixação de metas e à
monitorização do seu desempenho. Este tipo de regulação pode ser facilmente alargado aos
concorrentes.

Por último, a Comissão e os Estados-Membros têm importantes objectivos ambientais que
devem ser desenvolvidos no novo quadro concorrencial. Os legisladores têm estado activos
neste domínio e foram bem sucedidos nas capacidades renováveis suplementares e na gestão
da procura. No entanto, são claramente necessárias mais medidas nesta área.

Conclusões

Registam-se assimetrias consideráveis na aplicação das directivas em vigor, o que está a
originar distorções significativas do mercado interno, dado que os mercados da energia de
alguns Estados-Membros estão mais abertos aos concorrentes e a novos intervenientes do que
outros.

Estão a criar-se condições que não são equitativas e que afectam tanto os clientes, que estão
sujeitos a grandes variações nas possibilidades de escolha e nos preços, como as empresas de
energia, dado que a ameaça que os concorrentes representam é muito variável, o que pode
originar situações de concorrência desleal no mercado europeu.


