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Fórum de Madrid reúne novamente 

e analisa as propostas da Comissão 

Europeia de 19 de Setembro sobre a 

integração do mercado de gás 

europeu. 
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Fórum Europeu de Regulação do gás trabalha para a integração do 

mercado do gás europeu 

Decorreu em Madrid, nos dias 16 e 17 de Outubro, o 13º encontro do 

Fórum Europeu de Regulação do Gás (“Fórum de Madrid”), onde foram 

debatidos importantes tópicos para o posterior desenvolvimento de um 

mercado interno de gás. Discutiu-se sobre as recentes propostas para um 

terceiro pacote legislativo, em particular sobre a transparência, 

interoperabilidade e novos investimentos.  

Analisaram-se as novas propostas legislativas apresentadas pela 

Comissão no dia 19 de Setembro que procuram a harmonização e a 

melhoria da cooperação dos reguladores e operadores de rede a nível 

europeu. A experiência obtida nos últimos anos mostrou que as principais 

barreiras para o desenvolvimento do mercado europeu de gás residem nas 

regras incompatíveis a nível nacional. 

Os operadores de sistema de transporte (“OST”) e Estados Membros 

apontaram como condição essencial para o melhoramento do mercado do 

gás a implementação da legislação existente. O Grupo Europeu de 

Reguladores de Gás Natural (“ERGEG”) apresentou o seu relatório sobre 

cumprimento das obrigações de transparência existentes pelos OSTs, e 

mostrou que o cumprimento existente ainda não é suficiente.  

O anúncio da Associação dos Operadores do Sistema Europeu de 

Transporte de Gás para o início da Cooperação de Operadores de Rede 

Europeus mostrou sinais claros e positivos relativamente ao posterior 

desenvolvimento da integração do mercado europeu de gás. 

O Fórum aplaudiu esta melhoria, porém referiu que o facto que levou à 

melhoria da cooperação entre OSTs é um dos três pilares das propostas 

legislativas. No entanto, os outros pilares, nomeadamente a regulação da 

cooperação e efectiva separação entre o transporte e o fornecimento, 

também precisam de ser melhorados. 

O Fórum elogiou também o anúncio pela Europex, a associação da UE 

para trocas de potência, da possibilidade de criar uma associação europeia 

para a troca de gás, que participará activamente nas discussões 

posteriores sobre o mercado interno. 

Por fim, o Fórum notou ainda que a Iniciativa para o Gás Regional, guiada 

pelo ERGEG e que tem participação activa de todos os agentes, contribui 

para a melhoria da coordenação entre sistemas e melhores soluções 

práticas para a implementação da legislação existente. 
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