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DOCUMENTO DE TRABALHO DOS SERVIÇOS DA COMISSÃO

SEGUNDO RELATÓRIO DE ANÁLISE COMPARATIVA SOBRE A REALIZAÇÃO
DO MERCADO INTERNO DA ELECTRICIDADE E DO GÁS

RESUMO

 Contexto

O Conselho Europeu de Barcelona de Março de 2002 congratulou-se com o primeiro relatório
de análise comparativa elaborado pela Comissão sobre a abertura efectiva do mercado interno
do gás e da electricidade1 e apelou para a Comissão no sentido de proceder à sua actualização
anual antes de cada Conselho Europeu da Primavera. Este relatório apresenta os primeiros
resultados do segundo exercício de análise comparativa.

 Medidas legislativas

O Quadro 1, abaixo, faz o ponto da situação da abertura do mercado da electricidade e do gás.

Quadro 1 Medidas adoptadas pelos Estados-Membros em aplicação das directivas

Electricidade Gás
Mercado já
totalmente
aberto

Abertura total
prevista

Sem data
prevista para a
abertura total

Entidade
reguladora
já criada

Mercado já
totalmente
aberto

Abertura total
prevista

Sem data
prevista para a
abertura total

Entidade
reguladora
já criada

AT, FI, DE,
SE, UK

BE, DK, IR,
NL, PT, ES

FR, GK, IT,
LX

todos excepto
DE AT, FI, DE,

BE, DK, IR,
IT, NL, ES,
SE

FR, LX,
(GK), (PT),
(FI)

todos excepto
FR2, DE

No que se refere ao sector eléctrico, constata-se que apenas quatro Estados-Membros não
tencionam proceder à abertura total do seu mercado e, entre estes, a Itália prevê a sua abertura
a todos os consumidores não residenciais até 2004. Por conseguinte, cerca de 70% do
mercado europeu da electricidade encontra-se actualmente aberto à concorrência e esta
percentagem aumentará para 82% até 2005, independentemente das medidas aprovadas em
Barcelona. Quanto ao sector do gás, à excepção da Finlândia, de Portugal e da Grécia, que
constituem mercados emergentes ou sem interligações e beneficiam de algumas derrogações,
os restantes Estados-Membros, excluindo a França e o Luxemburgo, tencionam proceder à
abertura total do mercado. Em média, 80% da procura de gás na União Europeia encontra-se,
em princípio, actualmente aberta à concorrência, estando já previsto um aumento para cerca
de 90% até 2005. No que se refere às medidas estruturais, a entidade reguladora assumiu
recentemente a responsabilidade pelo acesso à rede de gás na Áustria e na Irlanda. Isto
significa que, com excepção da Alemanha no caso do sector eléctrico, e da Alemanha e da
França no caso do sector do gás, todos os Estados-Membros dispõem de um regime de acesso
envolvendo regulamentação independente.

 Aplicação da Directiva Electricidade: análise pormenorizada

Registaram-se alguns progressos no sector da electricidade desde o primeiro relatório em
termos de funcionamento global do mercado, particularmente na Alemanha, Áustria e Países
Baixos. No entanto, subsistem alguns problemas específicos nalgumas áreas:

                                                
1 SEC(2001)1957 de 3 de Dezembro de 2001.
2 A entidade reguladora francesa concluiu uma série de acordos voluntários com os operadores de rede

para desenvolver o mercado.
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• os diferentes graus de abertura do mercado continuam a reduzir o alcance das vantagens
competitivas para os clientes, conduzindo a preços mais elevados que o previsto para as
pequenas empresas e os consumidores residenciais, bem como a promover a distorção da
concorrência entre empresas do sector eléctrico ao admitirem a possibilidade de
subvenções cruzadas numa altura em que as empresas estão em fase de reestruturação para
se converterem em fornecedores pan-europeus;

• as disparidades nas tarifas de acesso entre operadores de rede que, devido à falta de
transparência resultante da insuficiente separação das actividades e da ineficácia da
regulamentação, podem levantar obstáculos à concorrência;

• o elevado poder de mercado das empresas produtoras de energia existentes, associado a
uma falta de liquidez dos mercados grossista e de equilibração, que impedem a entrada de
novos operadores;

• uma infra-estrutura de interconexão insuficiente entre Estados-Membros e, em caso de
congestionamento, a inadequação dos métodos de atribuição de capacidades escassas.

O quadro 2, abaixo, faz o ponto da situação nos Estados-Membros relativamente aos
obstáculos acima identificados. Quando existem estruturas montadas susceptíveis de ter
consequências negativas para o desenvolvimento do mercado interno, os campos
correspondentes aparecem sombreados a vermelho; os campos sombreados a verde apontam
para a existência de condições mais favoráveis. Caso não se possa tirar qualquer tipo de
ilação, os campos não apresentam qualquer sombreado. Quanto maior o número de campos a
vermelho, menores as probabilidades de a concorrência desenvolver plenamente o seu
potencial.
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Quadro 2 Aplicação da Directiva Electricidade
Abertura do
mercado
declarada
(%)

Data de
abertura
total:

Separação:
proprietário/
operador da
rede de
transporte

Separação do
operador da rede
de distribuição

Entidade
reguladora

Tarifas globais
de  acesso à
rede

Condições de
equilibração
favoráveis ao
acesso

Quota de
mercado dos
três produtores
de maior
dimensão
%

Áustria 100 2001 Legislação Contabilidade ex-ante acima da média moderadas 45

Bélgica 52 2003/7 Legislação Legislação ex-ante dentro da média desfavoráveis 96 (2)

Dinamarca 35 2003 Legislação Legislação ex-post dentro da média favoráveis 78

Finlândia 100 1997 Propriedade Gestão ex-post dentro da média favoráveis 45

França 30 - Gestão Contabilidade ex-ante dentro da média moderadas 92

Alemanha 100 1999 Legislação Contabilidade ATN1 acima da média moderadas 64

Grécia 34 - Legis.\Gestão Contabilidade ex-ante dentro da média moderadas 97 (1)

Irlanda 40 2005 Legis.\Gestão Gestão ex-ante dentro da média moderadas 97 (1)

Itália 45 cnr2  em 2004 Propr.\Legis. Legislação ex-ante dentro da média moderadas 69

Luxemburgo 57 - Gestão Contabilidade ex-ante acima da média desfavoráveis n.d.

Países Baixos 63 2003 Propriedade Gestão ex-ante dentro da média moderadas 59

Portugal 45 2003 Legislação Contabilidade ex-ante dentro da média moderadas 82

Espanha 55 2003 Propriedade Legislação ex-ante dentro da média favoráveis 83

Suécia 100 1998 Propriedade Legislação ex-post dentro da média favoráveis 90

Reino Unido 100 1998 Propriedade Legislação ex-ante dentro da média favoráveis 36

1 ATN = acesso de terceiros negociado  2 cnr = clientes não residenciais

Este quadro chama a atenção para os avanços registados desde o primeiro relatório, quer em
termos de calendário de abertura do mercado quer de separação das redes de transporte. Não
obstante, a nova cobertura da separação das actividades para as redes de distribuição aponta
para um quadro globalmente pouco satisfatório. As tarifas de acesso à rede mantêm-se
elevadas nalguns Estados-Membros e os mecanismos de equilibração continuam a revelar-se
desfavoráveis aos novos operadores. A concentração do mercado grossista continua a ser um
problema para a maioria dos Estados-Membros e, com excepção da Itália, os progressos
alcançados são reduzidos.

Aplicação da Directiva Gás: análise pormenorizada

No que se refere ao sector do gás, desde o ano passado têm vindo a registar-se menos
progressos do que no sector da electricidade; os obstáculos mais importantes consistem no
seguinte:

• preocupações semelhantes às do sector eléctrico no que se refere aos diferentes graus de
abertura do mercado;

• estruturas tarifárias inadequadas e grandes disparidades inexplicáveis entre países e
regiões ao nível das tarifas de acesso à rede para operações de transporte e distribuição,
criando obstáculos à concorrência e gerando receitas para subvenções cruzadas;

• falta de transparência no que se refere à disponibilidade da capacidade da infra-estrutura,
quer a nível interno quer transfronteiras, bem como procedimentos de reserva de
capacidade que não oferecem a terceiros a possibilidade de alterar as suas fontes de
aprovisionamento em gás nem a sua carteira de clientes sem incorrerem em aumentos de
custos;

• concentração da produção e da importação de gás num reduzido número de empresas e
desenvolvimento lento dos centros de comércio de gás, o que significa, com frequência,
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que os novos operadores enfrentam inúmeros problemas para adquirir gás no mercado
grossista em condições razoáveis;

• regimes de equilibração desnecessariamente rigorosos, não só não estando orientados para
o mercado como não reflectindo os custos incorridos.

O quadro 3 faz o ponto da situação em cada Estado-Membro colocando em destaque, a
exemplo do sector da electricidade, as especificidades de cada país. Também neste caso, os
campos referentes a práticas susceptíveis de pôr entraves à concorrência estão sombreados a
vermelho e, no caso de as condições serem favoráveis, sombreados a verde.

Quadro 3 Aplicação da Directiva Gás
Abertura
do
mercado
declarada
(%)

Data da
abertura
total

Separação do
operador da
rede de
transporte

Separação do
operador da
rede de
distribuição

Entidade
reguladora

Estrutura das
tarifas de
transporte

Tarifas
globais de
acesso à
rede

Procedimen
to de
reserva de
capacidade

Condições de
equilibração
favoráveis ao
acesso ao
mercado S/N

Concentração
no mercado
grossista

Áustria 100 2002 Legislação Legislação ex-ante em análise n.d. moderado favoráveis sim

Bélgica 59 2003/6 Legislação Legislação ex-ante  em função da
distância normais flexível moderadas não sabe

Dinamarca 35 2004 Legislação Legislação ex-post método do selo do
correio elevadas rígido desfavoráveis sim

França 20 - Contabilidade Contabilidade n.d. em função da
distância elevadas rígido moderadas sim

Alemanha 100 2000 Contabilidade Contabilidade ATN1 em função da
distância elevadas rígido desfavoráveis moderada

Irlanda 82 2005 Gestão Gestão ex-ante entrada-saída normais flexível moderadas não sabe

Itália 96 2003 Legislação Legislação ex-ante entrada-saída normais flexível favoráveis sim

Luxemburgo 72 - Contabilidade Contabilidade ex-ante método do selo do
correio normais flexível desfavoráveis sim

Países
Baixos 60 2003 Gestão Contabilidade híbrida em função da

distância normais flexível moderadas sim

Espanha 79 2003 Propriedade Legislação ex-ante método do selo do
correio normais flexível favoráveis moderada

Suécia 47 2006 Contabilidade Contabilidade ex-post método do selo do
correio elevadas flexível n. d. sim

Reino Unido 100 1998 Propriedade Propriedade ex-ante entrada-saída normais flexível favoráveis moderada

1 ATN = acesso de terceiros negociado

No relatório do ano em curso, o sector do gás foi objecto de uma avaliação mais aprofundada,
tendo sido tomados em consideração parâmetros complementares como a separação das
actividades dos operadores das redes de distribuição, os procedimentos de reserva de
capacidade e as condições de equilibração e mercados grossistas de gás. As tarifas globais de
acesso à rede também foram objecto de uma avaliação de pormenor.

O quadro dá conta das melhorias verificadas nalguns Estados-Membros, designadamente na
Bélgica, Áustria e Países Baixos no que se refere ao calendário de abertura do mercado e, em
Espanha, Áustria e Países Baixos, no que diz respeito à separação das actividades. Outro
avanço significativo foi o abandono da organização comum das vendas pelos produtores
noruegueses de gás na sequência da instauração de um processo pela Comissão. Em termos
globais, os resultados ficam contudo geralmente aquém dos obtidos no sector eléctrico.

Consequências da abertura do mercado para os consumidores

Os obstáculos acima enunciados parecem ter produzido algum efeito em termos de impacto da
abertura do mercado nos Estados-Membros. O quadro 4 abaixo passa em revista os níveis e
tendências actuais dos preços aplicados às diferentes categorias de consumidores. Os
Estados-Membros foram agrupados de acordo com os preços praticados (baixos, médios ou
elevados) em relação à média da UE, e em função do aumento (>5%), estabilidade (±5%) ou
redução (>5%) dos preços desde a entrada em vigor das directivas.

Quadro 4  - Resumo dos níveis de preços da energia: Janeiro de 2002
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ELECTRICIDADE ELECTRICIDADE ELECTRICIDADE
 Grandes utilizadores Pequenas empresas Clientes residenciais

tendência
desde
1/1999

Baixo Médio Elevado Baixo Médio Elevado Baixo Médio Elevado

Em
queda SW LX UK

ES DE SW AT UK
IT

DE BE
LX GK AT ES

UK DE IT

Estável FI FR NL PT FI PT ES
FR IR SW FI FR NL BE PT

LX

Em alta DK GK IT IR
BE DK NL GK DK IR

Áustria:  dados não disponíveis

GÁS GÁS GÁS
 Grandes utilizadores Pequenas empresas Clientes residenciais

tendência
desde
7/2000

Baixo Médio Elevad
o Baixo Médio Elevado

Baixo Médio Elevado

Em
queda FR DK LX SW

ES DK SW ES DK

Estável BE BE LX
IR IT IR UK

LX
AT
BE ES IT

Em alta AT UK IT DE UK NL FR DE AT NL DE SW
FR

Irlanda, NL: dados não disponíveis

Refira-se que, nalguns casos, as tendências dos preços são de alguma forma falseadas por
medidas regulamentares de reequilibração das tarifas de distribuição entre as diferentes
categorias de clientes. Esta situação verificou-se recentemente, nomeadamente em Itália e na
Irlanda, no sector da electricidade. Essas medidas de reequilibração tornam difícil chegar a
quaisquer conclusões sobre os efeitos da abertura do mercado nestes casos.

No que respeita ao sector da electricidade, constata-se que, no Reino Unido, Alemanha e
Áustria, os preços baixaram para todos os grupos de consumidores na sequência da abertura
total do mercado enquanto que, na Suécia e na Finlândia, os preços estão igualmente a
diminuir ou mantêm-se estáveis, a níveis baixos. Nos restantes Estados-Membros, existe, por
norma, um grupo que ou não beneficia de qualquer baixa de preços ou regista preços em alta.

No caso do sector do gás, constata-se que, com excepção da Dinamarca, os descontos
concedidos aos grandes utilizadores foram com frequência compensados pela aplicação de
preços altos ou mais elevados às pequenas empresas e consumidores domésticos. Esta
situação ocorre em França, em Espanha e na Suécia. Verifica-se ainda que, no caso da
Alemanha, a ausência de abertura efectiva do mercado do gás foi acompanhada de preços
elevados ou em alta para todos os grupos de consumidores. No Reino Unido, com a abertura
plena e efectiva do mercado, os preços ao consumidor doméstico permaneceram
relativamente baixos.
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Quadro 5  Estimativas de mudança de fornecedor no período 1998-2001

ELECTRICIDADE GÁS
Grandes utilizadores
industriais elegíveis

Pequenos utilizadores
comerciais/
residenciais

Grandes utilizadores
industriais elegíveis

Pequenos utilizadores
comerciais/
residenciais

Mudança Mudança ou
renegociação Mudança Mudança ou

renegociação Mudança Mudança ou
renegociação Mudança Mudança ou

renegociação
Áustria 20-30% não sabe 5-10% não sabe <2% não sabe não elegível
Bélgica 2-5% 30-50% não elegível não sabe não sabe não elegível
Dinamarca não sabe >50% não elegível 2-5% não sabe não elegível
Finlândia não sabe >50% 5-10% 10-20% não elegível não elegível
França 10-20% não sabe não elegível 20-30% não sabe não elegível
Alemanha 20-30% >50% 5-10% 10-20% <2% não sabe <2% não sabe
Grécia nada nada não elegível não elegível não elegível
Irlanda 10-20% não sabe não elegível 20-30% não sabe não elegível
Itália >50% 100% não elegível 10-20% não sabe 2-5% não sabe
Luxemburgo 10-20% >50% não elegível 5-10% 100% não elegível
Países Baixos 20-30% 100% não elegível 30-50% não sabe não elegível
Portugal 5-10% não sabe não elegível não elegível não elegível
Espanha 10-20% >50% não elegível 20-30% não sabe não elegível
Suécia não sabe 100% 10-20% >50% <2% não sabe não elegível
Reino Unido >50% 100% 30-50% n.d. >50% não sabe 30-50% >50%

Fonte: Eurostat, Informações obtidas através de inquéritos.

O quadro 5 dá conta das previsões em termos de grau de actividade dos consumidores na
perspectiva da mudança de fornecedor ou da renegociação do seu contrato. No que se refere
ao sector da electricidade, constata-se que, na quase totalidade dos Estados-Membros, a
maioria dos grandes consumidores elegíveis já tirou proveito da oportunidade de procurar
fornecedores alternativos, embora tenha acabado por manter o anterior contrato. No caso dos
consumidores de menor dimensão, é de salientar o aumento do número de mudanças
verificadas na Alemanha e na Áustria durante o ano transacto.

De uma forma geral, o nível de actividade dos consumidores de gás não é tão satisfatório. No
que se refere aos grandes utilizadores, registaram-se alguns progressos em Espanha, Itália e
Irlanda mas, no que respeita aos pequenos consumidores, até à data, apenas o Reino Unido foi
capaz de apresentar verdadeiras opções ao consumidor, tal como acontece com a
electricidade.

 Questões de serviço público

No relatório deste ano recolheu-se um conjunto mais vasto de informações junto dos
Estados-Membros no que se refere às medidas adoptadas para garantir um serviço público
num mercado aberto à concorrência. Este documento mostra que os Estados-Membros têm
consciência da necessidade de assegurar a segurança do aprovisionamento, prestar serviços de
alta qualidade a todos os consumidores e defender os interesses da Comunidade no domínio
ambiental. As questões mais importantes tratadas pelos Estados-Membros são as seguintes:

• as perspectivas de certas regiões, designadamente os países nórdicos e a Irlanda, no que
respeita à segurança do aprovisionamento em energia eléctrica, bem como as questões
a mais longo prazo relacionadas com as importações de gás na União Europeia;

• a necessidade de assegurar que os consumidores com rendimentos baixos possam
beneficiar da concorrência e continuar a ter acesso à electricidade a preços razoáveis,
devendo o corte de abastecimento constituir uma medida de último recurso;
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• a adopção de medidas destinadas a aumentar a quota de mercado das energias
renováveis e a utilização combinada de calor e electricidade, bem como a promover a
gestão da procura.

De acordo com os resultados dos inquéritos, o grau de satisfação dos consumidores
relativamente à qualidade do serviço3 mantém-se elevado. Não obstante, foram levantadas
algumas questões que se prendem com as dificuldades dos consumidores domésticos em
estabelecer comparações justas de preços e em lidar com técnicas de marketing agressivas.
Estas questões, aliadas à importância vital da electricidade e do gás enquanto serviço de
interesse económico geral, reforçam a necessidade de os poderes públicos continuarem a
regulamentar esses sectores após a adopção de medidas de abertura do mercado.

 Conclusões gerais

Esta análise vem, de novo, apoiar a tese segundo a qual, para que todos os grupos de
consumidores possam beneficiar das mesmas condições, é necessária uma abertura total do
mercado, conjugada com medidas estruturais adaptadas no domínio da separação das
actividades e em matéria regulamentar. É evidente, em especial, que os consumidores de
menor dimensão nos mercados não total e efectivamente abertos à concorrência não poderão
beneficiar de vantagens competitivas, correndo mesmo o risco de ver a sua situação piorar em
termos relativos.

                                                
3 “Étude sur les services d'intérêt économique général auprès des citoyens des 15 pays de l’Union

Européenne” DG Mercado Interno e DG Saúde e Defesa do Consumidor.


