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Projeto de resolução legislativa
N.º 1-A (novo)

Projeto de resolução legislativa Alteração

1-A. Regista a declaração da Comissão 
anexa à presente resolução;

Or. en

Para conhecimento, o teor das declarações é o seguinte:

DECLARAÇÃO DA COMISSÃO SOBRE A DEFINIÇÃO DE «INTERLIGAÇÃO»

«A Comissão regista o acordo dos colegisladores relativamente à reformulação da Diretiva 
Eletricidade e do Regulamento Eletricidade, que retomam a definição de "interligação" 
utilizada na Diretiva 2009/72/CE e no Regulamento (CE) n.º 714/2009. A Comissão concorda 
que os mercados da eletricidade diferem de outros mercados, como o do gás natural, por 
exemplo, porque comercializam produtos que atualmente não podem ser facilmente 
armazenados e são produzidos em instalações de geração muito variadas, incluindo as 
instalações a nível da distribuição.  Consequentemente, o papel das ligações com países 
terceiros difere significativamente entre os sectores da eletricidade e do gás, podendo ser 
escolhidas diferentes abordagens regulamentares.

A Comissão continuará a analisar o impacto do presente acordo e fornecerá orientações sobre 
a aplicação da legislação, sempre que necessário. 

Por uma questão de clareza jurídica, a Comissão gostaria de salientar o seguinte: 

A definição de interligação acordada na Diretiva "Eletricidade" refere-se ao equipamento que 
liga as redes de eletricidade. Esta formulação não distingue entre diferentes quadros 
regulamentares ou situações técnicas, pelo que, a priori, inclui no âmbito de aplicação todas 
as ligações elétricas com países terceiros. No que respeita à definição de «interligação» 
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acordada no Regulamento da Eletricidade, a Comissão sublinha que a integração dos 
mercados da eletricidade exige um elevado grau de cooperação entre os operadores de redes, 
os intervenientes no mercado e os reguladores. Embora o âmbito das regras aplicáveis possa 
variar em função do grau de integração com o mercado interno da eletricidade, a estreita 
integração de países terceiros no mercado interno da eletricidade, como a participação em 
projetos de combinação de mercados, deverá basear-se em acordos que exijam a aplicação da 
legislação pertinente da União.»

DECLARAÇÃO DA COMISSÃO SOBRE OS PLANOS DE EXECUÇÃO PARA 
REFORMAR O MERCADO

A Comissão regista o acordo dos colegisladores no que se refere ao artigo 20.º, n.º 3, nos 
termos do qual os Estados-Membros com problemas de adequação identificados devem 
publicar um plano de execução com um calendário para a adoção de medidas destinadas a 
eliminar as eventuais distorções regulamentares e/ou falhas de mercado identificadas como 
parte do processo de auxílios estatais. 

Nos termos do artigo 108.º do TFUE, a Comissão tem competência exclusiva para avaliar a 
compatibilidade das medidas de auxílio estatal com o mercado interno. O presente 
regulamento não pode afetar e não prejudica a competência exclusiva da Comissão conferida 
pelo TFUE. A Comissão pode, por conseguinte, se for caso disso, emitir o seu parecer sobre 
os planos de reforma do mercado paralelamente ao processo de aprovação dos mecanismos de 
capacidade ao abrigo das regras aplicáveis aos auxílios estatais, mas os dois processos são 
juridicamente distintos.


