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Projeto de resolução legislativa Alteração

1-A. Toma conhecimento das declarações 
da Comissão anexas à presente resolução;

Or. en

Para conhecimento, o teor das declarações é o seguinte:

DECLARAÇÃO DA COMISSÃO RELATIVA À DEFINIÇÃO DO TERMO 
«INTERLIGAÇÃO»

«No âmbito da reformulação da Diretiva Eletricidade e do Regulamento Eletricidade, a 
Comissão toma nota do acordo dos colegisladores de retomar a definição do termo 
«interligação» utilizada na Diretiva 2009/72/CE e no Regulamento (CE) n.º 714/2009. A 
Comissão concorda que os mercados da eletricidade são diferentes de outros mercados, como 
o mercado do gás natural, na medida em que, por exemplo, comercializam produtos que, 
atualmente, não podem ser facilmente armazenados e são produzidos numa grande variedade 
de instalações de produção, incluindo instalações a nível da distribuição. Por conseguinte, o 
papel das ligações com países terceiros no setor da eletricidade ou no setor do gás difere 
significativamente, podendo ser escolhidas abordagens regulamentares diferentes.

A Comissão analisará mais pormenorizadamente o impacto deste acordo e fornecerá 
orientações sobre a aplicação da legislação, se necessário. 

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

A definição de «interligação» acordada na Diretiva Eletricidade refere-se ao equipamento 
utilizado para interligar as redes elétricas. Esta formulação não estabelece uma distinção entre 
diferentes quadros regulamentares ou diferentes situações técnicas, pelo que, a priori, inclui 
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todas as ligações elétricas às redes de países terceiros no âmbito de aplicação. No que diz 
respeito à definição de «interligação» acordada no Regulamento Eletricidade, a Comissão 
sublinha que a integração dos mercados da eletricidade exige um elevado grau de cooperação 
entre os operadores das redes, os participantes no mercado e as entidades reguladoras. Embora 
o âmbito das regras aplicáveis possa variar em função do grau de integração no mercado 
interno da eletricidade, uma integração estreita de países terceiros no mercado interno da 
eletricidade, como a participação em projetos de acoplamento de mercados, deve basear-se 
em acordos que imponham a aplicação do direito da União nessa matéria.»

DECLARAÇÃO DA COMISSÃO SOBRE RESOLUÇÃO ALTERNATIVA DE 
LITÍGIOS

A Comissão toma nota do acordo dos colegisladores relativamente ao artigo 26.º, segundo o 
qual, a nível da UE, a participação dos prestadores de serviços energéticos na resolução 
alternativa de litígios é obrigatória. A Comissão lamenta esta decisão, uma vez que a sua 
proposta deixava esta escolha aos Estados-Membros, em consonância com a abordagem 
adotada na Diretiva 2013/11/UE relativa à resolução alternativa de litígios de consumo 
(Diretiva RAL) e tendo em conta os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade.

Não compete à Comissão proceder a avaliações comparativas dos modelos de resolução 
alternativa de litígios aplicados pelos Estados-Membros.  Por conseguinte, a Comissão vai 
analisar a eficácia global dos quadros de resolução alternativa de litígios nacionais no 
contexto da sua obrigação geral de controlar a transposição e a aplicação efetiva do direito da 
União.


