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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA 

 Desde a adoção do Regulamento 994/2010, a UE tem realizado progressos na integração do 

mercado interno do gás, abrindo o caminho para novas soluções destinadas a assegurar o 

abastecimento no âmbito do mercado comum. No entanto, o passado demonstrou que o 

impacto das crises do gás cíclicas que afetam a Europa atravessa as fronteiras dos 

Estados-Membros, repercutindo-se em toda a UE, ao longo da cadeia de abastecimento. 

Apesar disso, o nível de cooperação entre Estados-Membros revelou-se amiúde insuficiente. 

As regras em vigor preveem apenas um nível mínimo de proteção dos mercados nacionais do 

gás, salvaguardando os Estados-Membros contra acontecimentos de natureza técnica ou 

resultantes de choques do lado da procura, mas não abordam, de modo algum, o principal 

problema regional, a saber, os riscos políticos. 

Além disso, as tensões políticas causadas pelas relações da Rússia com a Ucrânia 

traduziram-se numa mudança no que toca à perceção da segurança do aprovisionamento de 

gás na UE. A atual incerteza no que respeita ao aprovisionamento de gás obriga-nos a tomar 

medidas para avaliar o atual nível de segurança do abastecimento de gás da União Europeia e 

as respetivas possibilidades de melhoria. 

O relator congratula-se, por conseguinte, com a nova abordagem à questão de garantir a 

segurança do aprovisionamento e com as propostas relativas à introdução de mecanismos 

novos e reforçados de cooperação entre os Estados-Membros. Cumpre salientar 

especificamente as propostas relativas à aplicação do princípio da solidariedade e ao reforço 

das avaliações de riscos e do planeamento nacional e regional. 

O relator está convicto de que a criação de grupos regionais na UE conduzirá ao reforço da 

cooperação e da solidariedade entre os Estados-Membros e melhorará tanto a segurança do 

aprovisionamento de gás para a UE como a eficácia do próprio regulamento. 

A abordagem da base para o topo, em regime de voluntariado, aplicada até à data demonstrou 

ser ineficaz na prática. A cooperação entre os Estados-Membros continua a deparar-se com 

sérias limitações que correspondem à falta de possibilidades de cooperação a nível 

transnacional. O facto de propor critérios transparentes para a definição de regiões e 

mecanismos específicos de cooperação irá, sem dúvida, diversificar as fontes e as vias de 

aprovisionamento, o que é fundamental em caso de emergência. 

Uma abordagem regional é igualmente importante na perspetiva da necessidade de distribuir 

de forma equilibrada o impacto das potenciais situações de crise nos diferentes países da UE. 

Uma grande perturbação no aprovisionamento de gás proveniente do leste tem um impacto 

significativo em toda a UE mas o peso da crise é distribuído de modo desigual. 

Não obstante, o reforço da coordenação regional, a par de normas uniformes relativas ao 

aprovisionamento e às infraestruturas estabelecidas ao nível da UE, dotará os 

Estados-Membros, em caso de escassez de gás, de verdadeiros instrumentos para gerir o 

impacto de uma crise provocada por perturbações no sistema de aprovisionamento ou por 

uma procura excecionalmente elevada. 

O reforço da capacidade de resiliência às perturbações de aprovisionamento decorrentes de 

ações políticas aumentará a capacidade de resiliência de toda a UE a perturbações no 
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abastecimento de gás natural, enquanto, através do alargamento da cooperação regional e da 

utilização de mecanismos de resposta a crises, com base em avaliações de risco elaboradas 

conjuntamente, os Estados-Membros beneficiarão de instrumentos que lhes permitam 

preparar-se para qualquer escassez de gás. 

O relator gostaria também de destacar a inclusão do princípio da solidariedade, através da 

introdução de um mecanismo que garanta o abastecimento prioritário para famílias, 

instalações de aquecimento e serviços sociais essenciais (por exemplo, hospitais e escolas) 

nos Estados-Membros que se defrontam com uma crise de aprovisionamento de gás, mesmo 

nos casos em que tal se traduza numa redução do consumo de gás no mercado de outro país. 

O relator acredita que é possível encontrar mecanismos para garantir a capacidade de produzir 

a quantidade necessária de gás natural para os Estados-Membros que tenham declarado uma 

emergência. 

ALTERAÇÕES 

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão da Indústria, da Investigação e 

da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes alterações: 

Alteração  1 

Proposta de regulamento 

Considerando 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

(1) O gás natural (gás) continua a ser 

uma componente essencial do 

aprovisionamento energético da União. 

Grande parte desse gás é importada para a 

União a partir de países terceiros. 

(1) O gás natural (gás) é uma 

componente essencial do aprovisionamento 

energético da União na fase de transição 

para uma percentagem cada vez maior de 

energia gerada por fontes renováveis. 

Grande parte desse gás é importada para a 

União a partir de países terceiros. Por 

conseguinte, a segurança do 

aprovisionamento de gás deve ser 

abordada ao nível da União, uma vez que 

uma solução comum se traduzirá em 

salvaguardas mais eficazes, sem 

prejudicar o mercado interno da energia 

ou produzir efeitos negativos noutros 

países. No entanto, o clima político que 

reina atualmente nas relações com alguns 

desses países não oferece quaisquer 

garantias em termos de fiabilidade e 

continuidade dos abastecimentos, nem de 

segurança energética da UE e dos seus 

Estados-Membros, daí a necessidade de 

uma diversificação no que diz respeito aos 
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países terceiros, bem como de melhorar as 

interconexões entre os Estados-Membros. 

 

Alteração  2 

Proposta de regulamento 

Considerando 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

(2) Uma grande perturbação no 

aprovisionamento de gás pode afetar todos 

os Estados-Membros, a União no seu 

conjunto e as Partes Contratantes no 

Tratado que institui a Comunidade da 

Energia, assinado em Atenas a 25 de 

outubro de 2005. Pode também prejudicar 

gravemente a economia da União e ter um 

forte impacto social, em particular nos 

grupos de consumidores vulneráveis. 

2. Uma grande perturbação no 

aprovisionamento de gás pode afetar todos 

os Estados-Membros, a União no seu 

conjunto e as Partes Contratantes no 

Tratado que institui a Comunidade da 

Energia, assinado em Atenas a 25 de 

outubro de 2005. Pode também prejudicar 

gravemente a economia e a segurança da 

União e ter um forte impacto social, em 

particular nos grupos de consumidores 

vulneráveis, como as instalações com 

funcionamento contínuo, nomeadamente 

nos países que dependem de um único 

fornecedor dominante. Uma 

diversificação das fontes de energia, dos 

fornecedores e das vias de 

aprovisionamento é, pois, fundamental 

para, à partida, evitar este tipo de 

situações e para reduzir ao mínimo os 

efeitos das perturbações inevitáveis. 

 

Alteração  3 

Proposta de regulamento 

Considerando 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

(3) O presente regulamento tem por 

objetivo garantir que sejam tomadas todas 

as medidas necessárias e não 

discriminatórias para salvaguardar um 

aprovisionamento ininterrupto de gás em 

toda a União, em particular para os clientes 

protegidos na eventualidade de condições 

climáticas difíceis ou de perturbações do 

aprovisionamento de gás. Estes objetivos 

(3) O presente regulamento tem por 

objetivo garantir que sejam tomadas todas 

as medidas não discriminatórias 

necessárias para salvaguardar um 

aprovisionamento ininterrupto de gás em 

toda a União, em particular para os clientes 

protegidos na eventualidade de condições 

climáticas difíceis ou de perturbações do 

aprovisionamento de gás. Estes objetivos 
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devem ser atingidos recorrendo às medidas 

que sejam mais eficazes em termos de 

custos e de forma a não provocar 

distorções nos mercados da energia. 

devem ser atingidos recorrendo às medidas 

intra e inter-regionais que sejam mais 

eficazes em termos de custos e de forma a 

não provocar distorções nos mercados da 

energia, nem afetar o nível mínimo de 

aprovisionamento em caso de falha das 

instalações com funcionamento contínuo. 

Há também que ter em conta o contexto 

geral da segurança do aprovisionamento 

de gás, que deverá igualmente ser 

alcançada através de uma maior 

diversificação do aprovisionamento 

proveniente de países terceiros e de novas 

interconexões energéticas entre os 

Estados-Membros, bem como através da 

utilização de fontes de energia 

alternativas. Simultaneamente, é essencial 

aumentar a cooperação no domínio da 

segurança energética com os países 

vizinhos da União e com os parceiros 

estratégicos. Tal complementaria a ação 

da União, nomeadamente através de 

financiamento destinado a aumentar a 

eficiência energética. 

 

Alteração  4 

Proposta de regulamento 

Considerando 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

(4) O Regulamento (UE) n.º 994/2010 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

20 de outubro de 2010, relativo a medidas 

destinadas a garantir a segurança do 

aprovisionamento de gás, já teve um 

impacto positivo significativo na segurança 

do aprovisionamento de gás da União, 

tanto em termos de preparação como de 

atenuação dos problemas. Os Estados-

Membros estão mais bem preparados para 

enfrentar uma crise de aprovisionamento, 

visto que agora devem elaborar planos que 

incluam medidas de prevenção e de 

emergência e estão também mais bem 

protegidos visto que têm de cumprir uma 

série de obrigações no que diz respeito à 

(4) A legislação da UE em vigor, 

nomeadamente os elementos relevantes do 

Terceiro Pacote da Energia e o 

Regulamento (UE) n.º 994/2010 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, já 

teve um impacto positivo significativo na 

segurança do aprovisionamento de gás da 

União, tanto em termos de preparação 

como de atenuação dos problemas. Os 

Estados-Membros estão mais bem 

preparados para enfrentar uma crise de 

aprovisionamento, visto que agora devem 

elaborar planos que incluam medidas de 

prevenção e de emergência e estão também 

mais bem protegidos visto que têm de 

cumprir uma série de obrigações no que diz 
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capacidade das infraestruturas e ao 

aprovisionamento de gás. No entanto, o 

relatório sobre a aplicação do Regulamento 

(UE) n.º 994/2010 de outubro de 2014 

salientou domínios em que certas 

melhorias nesse regulamento poderiam 

reforçar ainda mais a segurança do 

aprovisionamento da União. 

respeito à capacidade das infraestruturas e 

ao aprovisionamento de gás. No entanto, o 

relatório sobre a aplicação do Regulamento 

(UE) n.º 994/2010 de outubro de 2014 

salientou domínios em que certas 

melhorias nesse regulamento poderiam 

reforçar ainda mais a segurança do 

aprovisionamento da União. 

 

Alteração  5 

Proposta de regulamento 

Considerando 5-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (5-A) A fim de salvaguardar o 

aprovisionamento energético da União, é 

necessário diversificar as fontes de 

energia e construir novas interconexões 

energéticas entre os Estados-Membros. 

Simultaneamente, é essencial aumentar a 

cooperação em matéria de segurança 

energética com os países vizinhos da 

União, com os parceiros estratégicos e 

também entre as instituições da União. 

 

Alteração  6 

Proposta de regulamento 

Considerando 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

(6) A Comunicação da Comissão 

«Uma estratégia-quadro para uma União da 

Energia resiliente dotada de uma política 

em matéria de alterações climáticas virada 

para o futuro»14, de fevereiro de 2015, 

salienta o facto de a União da Energia 

assentar na solidariedade e na confiança, 

que são elementos necessários para a 

segurança energética. O presente 

regulamento deve ter por objetivo reforçar 

a solidariedade e a confiança entre 

Estados-Membros e pôr em prática as 

medidas necessárias para atingir esses 

(6) A Comunicação da Comissão 

«Uma estratégia-quadro para uma União da 

Energia resiliente dotada de uma política 

em matéria de alterações climáticas virada 

para o futuro»14, de fevereiro de 2015, 

salienta o facto de a União da Energia 

assentar na solidariedade e na confiança, 

que são elementos necessários para a 

segurança energética. O presente 

regulamento deve ter por objetivo reforçar 

a cooperação, a solidariedade, a confiança 

e as interligações entre os Estados-

Membros e pôr em prática as medidas 
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objetivos, abrindo assim o caminho para a 

implementação da União da Energia. 

necessárias para atingir esses objetivos, 

abrindo assim o caminho para o 

estabelecimento e a implementação céleres 

da União da Energia. 

__________________ __________________ 

Comunicação da Comissão ao Parlamento 

Europeu, ao Conselho, ao Comité 

Económico e Social Europeu, ao Comité 

das Regiões e ao Banco Europeu de 

Investimento, COM(2015) 80 final. 

Comunicação da Comissão ao Parlamento 

Europeu, ao Conselho, ao Comité 

Económico e Social Europeu, ao Comité 

das Regiões e ao Banco Europeu de 

Investimento, COM(2015) 80 final. 

 

Alteração  7 

Proposta de regulamento 

Considerando 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

(7) Um mercado interno do gás 

plenamente funcional constitui a melhor 

garantia para assegurar a segurança do 

aprovisionamento energético em toda a 

União e para reduzir a exposição de cada 

Estado-Membro aos efeitos prejudiciais 

das perturbações do aprovisionamento. 

Quando a segurança do aprovisionamento 

de um Estado-Membro se encontra 

ameaçada, há o risco de as medidas 

elaboradas unilateralmente por esse 

Estado-Membro poderem pôr em causa o 

bom funcionamento do mercado interno do 

gás e prejudicarem o aprovisionamento de 

gás aos clientes noutros Estados-Membros. 

Para que o mercado interno do gás possa 

funcionar mesmo em caso de escassez do 

aprovisionamento, é necessário prever 

mecanismos de solidariedade e de 

coordenação na resposta às crises de 

aprovisionamento, tanto em termos de ação 

preventiva como de reação às perturbações 

concretas do aprovisionamento. 

(7) Um mercado interno do gás 

supervisionado por autoridades públicas 

de regulação e plenamente funcional 

constitui a melhor garantia para assegurar a 

segurança do aprovisionamento energético 

em toda a União e para reduzir a exposição 

de cada Estado-Membro aos efeitos 

prejudiciais das perturbações do 

aprovisionamento. Quando a segurança do 

aprovisionamento de um Estado-Membro 

se encontra ameaçada, há o risco de as 

medidas elaboradas unilateralmente por 

esse Estado-Membro poderem pôr em 

causa o bom funcionamento do mercado 

interno do gás e prejudicarem o 

aprovisionamento de gás aos clientes 

noutros Estados-Membros. Para que os 

Estados-Membros possam lidar com uma 

escassez do aprovisionamento e que o 

mercado interno do gás possa funcionar 

apesar dessa mesma escassez do 

aprovisionamento, é necessário prever, a 

nível regional e da União, mecanismos de 

solidariedade e de coordenação na resposta 

às crises de aprovisionamento, tanto em 

termos de ação preventiva como de reação 

às perturbações concretas do 

aprovisionamento, o que conduziria à 

integração dos mercados energéticos das 
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regiões. Neste contexto, a União deve 

continuar a diversificar as fontes de 

energia, os fornecedores e as rotas de 

aprovisionamento, enquanto condição 

prévia para a segurança energética, 

devendo limitar o seu apoio, 

nomeadamente financeiro, aos projetos 

direcionados para a diversificação que 

estejam em plena consonância com o 

direito e os princípios da União, bem 

como com os objetivos e prioridades da 

política a longo prazo da União, como os 

projetos de infraestruturas. 

 

Alteração  8 

Proposta de regulamento 

Considerando 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

(8) Até à data, não tem sido explorado 

todo o potencial de medidas mais eficientes 

e menos onerosas que são possíveis graças 

à cooperação regional. Não se trata apenas 

de uma melhor coordenação das ações 

nacionais de atenuação em situações de 

emergência, mas também de medidas 

nacionais preventivas, tais como o 

armazenamento nacional ou políticas 

relacionadas com o gás natural liquefeito 

(GNL), o que pode ser estrategicamente 

importante em determinadas regiões. 

8. Até à data, não tem sido explorado 

todo o potencial de medidas mais eficientes 

e menos onerosas que são possíveis graças 

à cooperação regional, afigurando-se 

necessário dispor de um conceito de 

cooperação regional que permita 

estabelecer formas de cooperação 

baseadas na consulta dos Estados-

Membros que tenham em conta a 

dinâmica da energia. Recomenda-se que 

haja uma melhor coordenação das ações 

nacionais de atenuação em situações de 

emergência, bem como das medidas 

nacionais preventivas, tais como o 

armazenamento nacional ou políticas 

relacionadas com o gás natural liquefeito 

(GNL), o que pode ser estrategicamente 

importante em determinadas regiões, e 

uma utilização eficaz das infraestruturas 

existentes. 

 

Alteração  9 

Proposta de regulamento 

Considerando 9 
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Texto da Comissão Alteração 

(9) Num espírito de solidariedade, o 

princípio orientador do presente 

regulamento deve ser a cooperação 

regional, envolvendo as autoridades 

públicas e as empresas de gás natural, a fim 

de identificar os riscos relevantes em cada 

região, de otimizar os benefícios 

resultantes das medidas de coordenação em 

termos de atenuação desses riscos e de 

aplicar as medidas mais eficazes em termos 

de custos para os consumidores da União. 

(9) Num espírito de solidariedade, o 

princípio orientador do presente 

regulamento deve ser a cooperação 

regional, envolvendo as autoridades 

públicas e as empresas de gás natural, a fim 

de identificar os riscos relevantes em cada 

região e de otimizar os benefícios 

resultantes das medidas de coordenação a 

nível local, regional e transfronteiras 
destinadas a atenuar esses riscos e 

consolidar a segurança do 

aprovisionamento de gás, bem como de 

aplicar as medidas mais eficazes em termos 

de custos para os consumidores da União. 

A cooperação regional deve reforçar o 

papel da União em matéria de apoio aos 

esforços envidados no domínio da 

cooperação transfronteiriça e ser 

complementada com uma perspetiva mais 

forte da União, permitindo recorrer a 

todos os aprovisionamentos e ferramentas 

disponíveis em todo o mercado interno de 

gás. Tal pode ser facilitado através de 

uma análise aprofundada ao nível da 

União sobre os corredores de 

aprovisionamento de emergência 

pertinentes, com base nas respetivas 

fontes de aprovisionamento de gás de um 

grupo de Estados-Membros. No quadro 

da cooperação regional, os atuais e 

futuros projetos de infraestrutura poderão 

ser desenvolvidos por forma a que as 

interligações transfronteiriças reforcem a 

segurança do aprovisionamento de gás. 

Na definição dos grupos regionais, poder-

se-ia ainda ter em conta futuros 

Estados-Membros envolvidos num 

processo de alargamento. 

 

Alteração  10 

Proposta de regulamento 

Considerando 10 
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Texto da Comissão Alteração 

(10) Determinados clientes, incluindo os 

agregados familiares e os clientes que 

prestam serviços sociais essenciais, são 

particularmente vulneráveis e podem 

necessitar de proteção social. A definição 

desses clientes protegidos não deve entrar 

em conflito com os mecanismos de 

solidariedade da União. 

(10) Determinados clientes, incluindo os 

agregados familiares e os clientes que 

prestam serviços sociais essenciais, são 

particularmente vulneráveis e devem ser 

protegidos, nomeadamente de um rápido 

aumento dos preços do gás resultante de 

uma crise de aprovisionamento. A 

definição desses clientes protegidos deve, 

na medida do possível, ser objeto de uma 

maior harmonização, sem pôr em causa 

os mecanismos de solidariedade da União. 

 

Alteração  11 

Proposta de regulamento 

Considerando 11 

 

Texto da Comissão Alteração 

(11) A responsabilidade pela segurança 

do aprovisionamento de gás deve ser 

partilhada entre as empresas de gás natural, 

os Estados-Membros, por intermédio das 

respetivas autoridades competentes, e a 

Comissão, no âmbito das respetivas 

competências. A responsabilidade 

partilhada exige uma cooperação muito 

estreita entre essas partes. No entanto, os 

clientes que consomem gás para a 

produção de eletricidade ou para fins 

industriais podem ter um papel importante 

a desempenhar na segurança do 

aprovisionamento de gás, dado que podem 

responder a uma crise tomando medidas do 

lado da procura, como contratos 

interruptíveis e a mudança para outros 

combustíveis, com impacto imediato no 

equilíbrio entre a oferta e a procura. 

(11) A responsabilidade pela segurança 

do aprovisionamento de gás deve ser 

partilhada entre as empresas de gás natural, 

os Estados-Membros, por intermédio das 

respetivas autoridades nacionais, regionais 

e locais competentes; e a Comissão, no 

âmbito das respetivas competências. A 

responsabilidade partilhada exige uma 

cooperação muito estreita entre essas 

partes. No entanto, os clientes que 

consomem gás para a produção de 

eletricidade ou para fins industriais podem 

ter um papel importante a desempenhar na 

segurança do aprovisionamento de gás, 

dado que podem responder a uma crise 

tomando medidas do lado da procura, 

como contratos interruptíveis e a mudança 

para outros combustíveis, com impacto 

imediato no equilíbrio entre a oferta e a 

procura. 

 

Alteração  12 

Proposta de regulamento 

Considerando 11 
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Texto da Comissão Alteração 

(11) A responsabilidade pela segurança 

do aprovisionamento de gás deve ser 

partilhada entre as empresas de gás natural, 

os Estados-Membros, por intermédio das 

respetivas autoridades competentes, e a 

Comissão, no âmbito das respetivas 

competências. A responsabilidade 

partilhada exige uma cooperação muito 

estreita entre essas partes. No entanto, os 

clientes que consomem gás para a 

produção de eletricidade ou para fins 

industriais podem ter um papel importante 

a desempenhar na segurança do 

aprovisionamento de gás, dado que podem 

responder a uma crise tomando medidas do 

lado da procura, como contratos 

interruptíveis e a mudança para outros 

combustíveis, com impacto imediato no 

equilíbrio entre a oferta e a procura. 

(11) A responsabilidade pela segurança 

do aprovisionamento de gás deve ser 

partilhada entre as empresas de gás natural, 

os Estados-Membros, por intermédio das 

respetivas autoridades competentes, e a 

Comissão, no âmbito das respetivas 

competências. A responsabilidade 

partilhada exige uma cooperação muito 

estreita entre essas partes. No entanto, os 

clientes que consomem gás para a 

produção de eletricidade ou para fins 

industriais podem ter um papel importante 

a desempenhar na segurança do 

aprovisionamento de gás, dado que podem 

responder a uma crise tomando medidas do 

lado da procura, como o aumento da 

eficiência energética, contratos 

interruptíveis e a mudança para outros 

combustíveis, com impacto imediato no 

equilíbrio entre a oferta e a procura. 

 

Alteração  13 

Proposta de regulamento 

Considerando 18-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (18-A) O presente regulamento deve ser 

tido em conta tanto aquando da adoção 

dos planos operacionais para a utilização 

dos FEEI como no estabelecimento dos 

critérios de financiamento aplicáveis aos 

projetos FEIE. 

 

Alteração  14 

Proposta de regulamento 

Considerando 19 

 

Texto da Comissão Alteração 

(19) Por conseguinte, para efeitos do 

presente regulamento, os seguintes critérios 

(19) Por conseguinte, para efeitos do 

presente regulamento, os seguintes critérios 
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devem ser tidos em consideração aquando 

da definição dos grupos regionais: os 

padrões de abastecimento, as interligações 

existentes e planeadas e a capacidade de 

interligação entre Estados-Membros, o 

desenvolvimento e a maturidade do 

mercado, as estruturas de cooperação 

regional existentes e o número de Estados-

Membros numa região, que deveria ser 

limitado a fim de assegurar que o grupo 

mantenha uma dimensão gerível. 

devem ser tidos em consideração aquando 

da definição dos grupos regionais: os 

padrões de abastecimento, as interligações 

existentes e planeadas e a capacidade de 

interligação entre Estados-Membros, o 

desenvolvimento e a maturidade do 

mercado, o nível de diversificação dos 

fornecedores de gás e das rotas de 

aprovisionamento, as estruturas de 

cooperação regional existentes e o número 

de Estados-Membros numa região, que 

deveria ser limitado a fim de assegurar que 

o grupo mantenha uma dimensão gerível. 

 

Alteração  15 

Proposta de regulamento 

Considerando 20 

 

Texto da Comissão Alteração 

(20) A fim de viabilizar a cooperação 

regional, os Estados-Membros devem 

estabelecer um mecanismo de cooperação 

em cada região. Esse mecanismo ou 

mecanismos deverão ser desenvolvidos 

atempadamente a fim de permitir a 

realização da avaliação dos riscos e a 

elaboração de planos válidos a nível 

regional. Os Estados-Membros têm toda a 

liberdade para acordar um mecanismo de 

cooperação que seja o mais adequado para 

uma determinada região. A Comissão deve 

ter um papel de facilitador em todo o 

processo e partilhar as melhores práticas 

para a estruturação da cooperação regional, 

tais como um papel de coordenação 

rotativa na região para a preparação dos 

diferentes documentos ou o 

estabelecimento de órgãos específicos. Na 

ausência de acordo sobre o mecanismo de 

cooperação, a Comissão pode propor um 

mecanismo de cooperação adequado para 

uma determinada região. 

(20) A fim de viabilizar a cooperação 

regional, os Estados-Membros devem 

estabelecer, a nível intra e inter-regional, 

mecanismos de administração claros, 

aplicáveis em situações de urgência e com 

base nos quais as autoridades 

competentes possam tomar medidas. Esse 

mecanismo ou mecanismos deverão ser 

desenvolvidos atempadamente e assegurar 

um elevado grau de transparência, a fim 

de permitir a realização da avaliação dos 

riscos e a elaboração de planos válidos a 

nível regional e evitar custos abusivos 

para os consumidores. Os 

Estados-Membros têm toda a liberdade 

para acordar um mecanismo de cooperação 

que seja o mais adequado para uma 

determinada região e que possa ser 

reconfigurado em função da dinâmica da 

energia. A Comissão deve ter um papel de 

normalizador e de facilitador em todo o 

processo e partilhar as melhores práticas 

para a estruturação da cooperação regional, 

tais como um papel de coordenação 

rotativa na região para a preparação dos 

diferentes documentos ou o 

estabelecimento de órgãos específicos. Na 
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ausência de acordo sobre o mecanismo de 

cooperação, a Comissão deve propor um 

mecanismo de cooperação adequado para 

uma determinada região. 

 

Alteração  16 

Proposta de regulamento 

Considerando 23 

 

Texto da Comissão Alteração 

(23) A fim de assegurar um nível 

máximo de preparação, de modo a evitar 

qualquer perturbação no aprovisionamento 

e, se não for possível evitá-la, a atenuar os 

seus efeitos, as autoridades competentes de 

uma dada região devem elaborar planos 

preventivos de ação e planos de 

emergência, após consulta das partes 

interessadas. Os planos regionais devem ter 

em conta as características específicas de 

cada Estado-Membro. Devem também 

definir claramente as funções e 

responsabilidades das empresas de gás 

natural e das autoridades competentes. As 

medidas nacionais a elaborar devem ter 

plenamente em consideração as medidas 

regionais previstas no plano preventivo de 

ação e no plano de emergência. Devem ser 

elaboradas de forma a ter em conta os 

riscos nacionais de uma forma que tire 

pleno partido das oportunidades oferecidas 

pela cooperação regional. Os planos devem 

assumir uma natureza técnica e 

operacional, sendo a sua função ajudar a 

prevenir a ocorrência ou a escalada de uma 

emergência e atenuar os seus efeitos. Os 

planos devem ter em conta a segurança dos 

sistemas de eletricidade e ser coerentes 

com o planeamento estratégico da União 

da Energia e as ferramentas de 

comunicação de informações. 

(23) A fim de assegurar um nível 

máximo de preparação, de modo a evitar 

qualquer perturbação no aprovisionamento 

e, se não for possível evitá-la, a atenuar os 

seus efeitos, as autoridades competentes de 

uma dada região devem elaborar planos 

preventivos de ação e planos de 

emergência, após consulta das partes 

interessadas. Os planos regionais devem ter 

em conta as características específicas de 

cada Estado-Membro. Devem também 

definir claramente as funções e 

responsabilidades das empresas de gás 

natural e das autoridades competentes. As 

medidas nacionais a elaborar devem ter 

plenamente em consideração as medidas 

regionais previstas no plano preventivo de 

ação e no plano de emergência. Devem ser 

elaboradas de forma a ter em conta os 

riscos nacionais de uma forma que tire 

pleno partido das oportunidades oferecidas 

pela cooperação regional. Os planos devem 

assumir uma natureza técnica e 

operacional, sendo a sua função ajudar a 

prevenir a ocorrência ou a escalada de uma 

emergência, atenuar os seus efeitos e evitar 

encargos abusivos para os consumidores. 

Os planos devem ter em conta a segurança 

dos sistemas de eletricidade e ser coerentes 

com o planeamento estratégico da União 

da Energia e as ferramentas de 

comunicação de informações. 
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Alteração  17 

Proposta de regulamento 

Considerando 25 

 

Texto da Comissão Alteração 

(25) Caso se verifique uma crise no 

aprovisionamento, deve ser dada 

oportunidade suficiente aos intervenientes 

no mercado para dar resposta à situação 

através de medidas baseadas no mercado. 

Caso se esgotem as medidas baseadas no 

mercado e mesmo assim continuem a ser 

insuficientes, os Estados-Membros e as 

respetivas autoridades competentes devem 

tomar medidas para eliminar ou atenuar os 

efeitos da crise de aprovisionamento. 

(25) Caso se verifique uma crise no 

aprovisionamento, deve ser dada 

oportunidade suficiente aos intervenientes 

no mercado para dar resposta à situação 

através de medidas baseadas no mercado. 

Caso as medidas baseadas no mercado não 

tenham sido adotadas atempadamente, ou 

se tenham esgotado e mesmo assim 

continuem a ser insuficientes, os 

Estados-Membros e as respetivas 

autoridades competentes devem tomar 

medidas para eliminar ou atenuar os efeitos 

da crise de aprovisionamento. 

 

Alteração  18 

Proposta de regulamento 

Considerando 28 

 

Texto da Comissão Alteração 

(28) As medidas do lado da procura, 

como a mudança para outros combustíveis 

ou a redução do aprovisionamento de gás 

aos grandes consumidores industriais de 

uma forma economicamente eficiente, 

podem ter um papel importante a 

desempenhar na garantia da segurança 

energética, se puderem ser aplicadas 

rapidamente e reduzir significativamente a 

procura em reação a uma perturbação no 

aprovisionamento. Devem ser envidados 

maiores esforços para promover uma 

utilização eficiente da energia, em especial 

quando são necessárias medidas no lado da 

procura. Deve ser tido em conta o impacto 

ambiental de quaisquer medidas propostas 

do lado da oferta e da procura, sendo dada 

preferência, tanto quanto possível, a 

medidas que tenham o menor impacto no 

ambiente. Devem ser simultaneamente 

(28) As medidas do lado da procura, 

como a mudança para outros combustíveis 

ou a redução do aprovisionamento de gás 

aos grandes consumidores industriais de 

uma forma economicamente eficiente, 

podem ter um papel importante a 

desempenhar na garantia da segurança 

energética, se puderem ser aplicadas 

rapidamente e reduzir significativamente a 

procura em reação a uma perturbação no 

aprovisionamento. Devem ser envidados 

maiores esforços para promover uma 

utilização eficiente da energia, em especial 

quando são necessárias medidas no lado da 

procura. Cumpre dar prioridade aos 

investimentos que visam a exploração do 

potencial em termos de energia 

sustentável a nível local. Deve ser tido em 

conta o impacto ambiental de quaisquer 

medidas propostas do lado da oferta e da 
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tidos em conta os aspetos relativos à 

segurança do aprovisionamento e à 

competitividade. 

procura, sendo dada preferência, tanto 

quanto possível, a medidas que tenham o 

menor impacto no ambiente. Devem ser 

simultaneamente tidos em conta os aspetos 

relativos à segurança do aprovisionamento 

e à competitividade. 

 

Alteração  19 

Proposta de regulamento 

Considerando 32 

 

Texto da Comissão Alteração 

(32) Os planos preventivos de ação e os 

planos de emergência devem ser 

atualizados e publicados regularmente. 

Devem ser objeto de análise pelos pares. O 

processo de análise pelos pares permite a 

identificação precoce de incoerências e de 

medidas que possam pôr em perigo a 

segurança do aprovisionamento de outros 

Estados-Membros, garantindo assim que os 

planos de diferentes regiões sejam 

coerentes entre si. Permite igualmente aos 

Estados-Membros partilhar as melhores 

práticas. 

(32) Os planos preventivos de ação e os 

planos de emergência regionais, 

articulados com os planos a nível 

nacional, devem ser atualizados e 

publicados regularmente. Devem ser objeto 

de análise pelos pares. O processo de 

análise pelos pares permite a identificação 

precoce de incoerências e de medidas que 

possam pôr em perigo a segurança do 

aprovisionamento de outros 

Estados-Membros, garantindo assim que os 

planos de diferentes regiões sejam 

coerentes entre si. Permite igualmente aos 

Estados-Membros partilhar as melhores 

práticas. 

 

Alteração  20 

Proposta de regulamento 

Considerando 36 

 

Texto da Comissão Alteração 

(36) Conforme demonstrado no teste de 

esforço de outubro de 2014, a solidariedade 

é necessária para garantir a segurança do 

aprovisionamento em toda a União e para 

manter os custos globais a um nível 

mínimo. Caso seja declarada uma situação 

de emergência num Estado-Membro, deve 

ser aplicada uma abordagem em duas 

etapas a fim de reforçar a solidariedade. 

Em primeiro lugar, todos os Estados-

(36) Conforme demonstrado no teste de 

esforço de outubro de 2014, a 

solidariedade, baseada na cooperação 

regional, é necessária para garantir a 

segurança do aprovisionamento em toda a 

União e para manter os custos globais a um 

nível mínimo. A referida solidariedade 

deve ser definida a três níveis de ação – 

bilateral ou regional, inter-regional e a 

nível da União – e não se deve tornar uma 
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Membros que estabeleceram uma norma de 

aprovisionamento de nível superior devem 

reduzi-la para os valores por defeito, a fim 

de melhorar a liquidez do mercado do gás. 

Em segundo lugar, se a primeira etapa não 

proporcionar o aprovisionamento 

necessário, devem ser ativadas outras 

medidas pelos Estados-Membros vizinhos, 

mesmo que não se encontrem numa 

situação de emergência, a fim de assegurar 

o aprovisionamento dos agregados 

familiares, dos serviços sociais essenciais e 

das instalações de aquecimento urbano no 

Estado-Membro em situação de 

emergência. Os Estados-Membros devem 

identificar e descrever 

pormenorizadamente as referidas medidas 

de solidariedade nos seus planos de 

emergência, garantindo uma indemnização 

justa e equitativa das empresas de gás 

natural. 

tarefa individual de um grupo regional, 

sendo necessário assegurar a sua 

uniformidade e coerência ao nível da 

União. Caso seja declarada uma situação 

de emergência num Estado-Membro, deve 

ser aplicada uma abordagem em duas 

etapas a fim de reforçar a solidariedade. 

Em primeiro lugar, todos os 

Estados-Membros que estabeleceram uma 

norma de aprovisionamento de nível 

superior devem reduzi-la para os valores 

por defeito, a fim de melhorar a liquidez do 

mercado do gás. Em segundo lugar, se a 

primeira etapa não proporcionar o 

aprovisionamento necessário, devem ser 

ativadas outras medidas pelos 

Estados-Membros vizinhos, mesmo que 

não se encontrem numa situação de 

emergência, a fim de assegurar o 

aprovisionamento dos agregados 

familiares, dos serviços sociais essenciais e 

das instalações de aquecimento urbano no 

Estado-Membro em situação de 

emergência. Os Estados-Membros devem 

identificar e descrever 

pormenorizadamente as referidas medidas 

de solidariedade nos seus planos de 

emergência, garantindo uma indemnização 

justa e equitativa das empresas de gás 

natural. 

 

Alteração  21 

Proposta de regulamento 

Considerando 41 

 

Texto da Comissão Alteração 

(41) Um dos objetivos da União é 

reforçar a Comunidade da Energia com 

vista a assegurar a aplicação efetiva do 

acervo da União em matéria de energia, 

das reformas do mercado da energia e do 

incentivo ao investimento no setor 

energético mediante uma integração mais 

estreita dos mercados da energia da União 

e da Comunidade da Energia. Tal implica 

também estabelecer uma gestão comum 

(41) Um dos objetivos da União é 

reforçar a Comunidade da Energia com 

vista a assegurar a aplicação efetiva do 

acervo da União em matéria de energia, 

das reformas do mercado da energia e do 

incentivo ao investimento no setor 

energético mediante uma integração mais 

estreita dos mercados da energia da União 

e da Comunidade da Energia. Tal implica 

também estabelecer uma gestão comum 
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das crises, propondo planos preventivos de 

ação e de emergência a nível regional, 

incluindo as Partes Contratantes da 

Comunidade da Energia. Além disso, a 

Comunicação da Comissão relativa à 

resiliência de curto prazo da rede europeia 

de gás, de outubro de 2014, refere a 

necessidade de aplicar as regras do 

mercado interno da energia aos fluxos de 

energia entre os Estados-Membros da 

União e as Partes Contratantes da 

Comunidade da Energia. Nesta matéria, a 

fim de assegurar uma gestão eficaz das 

crises nas fronteiras entre os Estados-

Membros da União e outras Partes 

Contratantes, devem ser adotadas as 

modalidades necessárias na sequência da 

adoção de um ato conjunto, a fim de 

permitir uma cooperação específica com 

qualquer uma das Partes Contratantes da 

Comunidade da Energia, uma vez adotadas 

as disposições de reciprocidade 

necessárias. 

das crises, propondo planos preventivos de 

ação e de emergência a nível regional, 

incluindo as Partes Contratantes da 

Comunidade da Energia. Para tal, há que 

elaborar previsões de consumo ao nível 

das regiões e determinar as reservas 

disponíveis, a fim de permitir o reforço da 

capacidade de resposta em situações de 

crise. Além disso, a Comunicação da 

Comissão relativa à resiliência de curto 

prazo da rede europeia de gás, de outubro 

de 2014, refere a necessidade de aplicar as 

regras do mercado interno da energia aos 

fluxos de energia entre os Estados-

Membros da União e as Partes 

Contratantes da Comunidade da Energia. 

Nesta matéria, a fim de assegurar uma 

gestão eficaz das crises nas fronteiras entre 

os Estados-Membros da União e outras 

Partes Contratantes, devem ser adotadas as 

modalidades necessárias na sequência da 

adoção de um ato conjunto, a fim de 

permitir uma cooperação específica com 

qualquer uma das Partes Contratantes da 

Comunidade da Energia, uma vez adotadas 

as disposições de reciprocidade 

necessárias. 

 

Alteração  22 

Proposta de regulamento 

Considerando 43 

 

Texto da Comissão Alteração 

(43) Quando há informações fidedignas 

sobre uma situação fora da União que 

ameaça a segurança do aprovisionamento 

de um ou vários Estados-Membros e que 

possa desencadear um mecanismo de alerta 

precoce que envolva a União e um país 

terceiro, a Comissão deve informar sem 

demora o Grupo de Coordenação do Gás e 

a União deve tomar as medidas apropriadas 

para resolver a situação. 

(43) Quando há informações fidedignas 

sobre uma situação fora da União que 

ameaça a segurança do aprovisionamento 

de um ou vários Estados-Membros e que 

possa desencadear um mecanismo de alerta 

precoce que envolva a União e um país 

terceiro, a Comissão deve informar sem 

demora o Grupo de Coordenação do Gás e 

a União deve tomar as medidas apropriadas 

para resolver a situação. Sempre que as 

circunstâncias o permitam e existam 

infraestruturas adequadas, a Comissão e 

os Estados-Membros podem conceder um 
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apoio temporário aos países terceiros em 

caso de crise. 

 

Alteração  23 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 1 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

(1) «Cliente protegido», um cliente 

doméstico ligado a uma rede de 

distribuição de gás, podendo também 

incluir, se o Estado-Membro em causa 

assim o decidir, uma ou mais das seguintes 

entidades: 

(1) «Cliente protegido», um cliente 

doméstico ligado a uma rede de 

distribuição de gás, podendo também 

incluir, caso as autoridades competentes 

de cada região assim o decidam, uma ou 

mais das seguintes entidades: 

 

 

Alteração  24 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) Uma pequena ou média empresa, 

desde que esteja ligada a uma rede de 

distribuição de gás, ou um serviço social 

essencial, desde que esteja ligado a uma 

rede de distribuição ou de transporte de 

gás e desde que essas empresas ou 

serviços não representem, em conjunto, 

mais de 20 % do consumo total anual 

final de gás nesse Estado-Membro; 

Suprimido 

 

Alteração  25 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

(2) «Serviço social essencial», um 

serviço de cuidados de saúde, de 

emergência ou de segurança; 

2. «Serviço social essencial», um 

serviço de cuidados de saúde, de educação, 

de acolhimento de crianças, de 



 

PE582.277v02-00 20/41 AD\1103547PT.doc 

PT 

emergência ou de segurança e de defesa; 

 

Alteração  26 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (3-A) «Pequena e média empresa», uma 

empresa ligada à rede de transporte ou de 

distribuição, cuja capacidade disponível 

ou planeada não excede os 5 MWh/h; 

 

Alteração  27 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 3-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (3-B) «Autoridade competente», uma 

autoridade governamental nacional ou 

uma entidade reguladora nacional que, 

na qualidade de respetiva autoridade 

competente, garante a execução das 

medidas previstas no presente 

regulamento; 

 

Alteração  28 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 3-C (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (3-C) «Importações de países terceiros», 

importações de gás de países terceiros que 

não sejam Partes no Acordo sobre o 

Espaço Económico Europeu. 

 

Alteração  29 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.° 1-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 1-A. A Comissão deve apoiar 

ativamente a diversificação do 

aprovisionamento proveniente de países 

terceiros, tanto em termos de recursos 

energéticos e fornecedores de gás como de 

vias de aprovisionamento de gás. Para o 

efeito, a Comissão deve criar condições 

para melhorar as interligações de 

infraestruturas energéticas entre os 

Estados-Membros e para concluir as vias 

de transporte de gás definidas pelos 

corredores prioritários estabelecidos no 

Regulamento (UE) n.º 347/20131-A 

(Regulamento RTE-E). «Corredores de 

aprovisionamento de emergência», um 

conceito que complementa e reforça a 

abordagem regional, tal como referido no 

anexo I do referido regulamento, e o qual 

se refere às vias de aprovisionamento de 

gás da União identificadas para ajudar os 

Estados-Membros a atenuar melhor os 

efeitos de potenciais perturbações do 

aprovisionamento e/ou das 

infraestruturas.  

 _________________ 

 1-ARegulamento (UE) n.º 347/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 

de abril de 2013, relativo às orientações 

para as infraestruturas energéticas 

transeuropeias e que revoga a Decisão n.º 

1364/2006/CE e altera os Regulamentos 

(CE) n.º 713/2009, (CE) n.º 714/2009 e 

(CE) n.º 715/2009 (JO L 115 de 

25.4.2013, p. 39). 

 

Alteração  30 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.° 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. A Comissão deve, quando 

adequado, coordenar a ação das 

5. A Comissão deve coordenar a ação 

das autoridades competentes a nível 
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autoridades competentes a nível regional e 

da União, conforme previsto no presente 

regulamento, designadamente por 

intermédio do Grupo de Coordenação do 

Gás referido no artigo 14.º ou do grupo de 

gestão de crises referido no artigo 11.º, 

n.º 4, em particular caso se verifique uma 

emergência a nível regional ou da União, 

conforme definida no artigo 11.º, n.º 1. 

regional e da União, conforme previsto no 

presente regulamento, designadamente por 

intermédio do Grupo de Coordenação do 

Gás referido no artigo 14.º ou do grupo de 

gestão de crises referido no artigo 11.º, 

n.º 4, em particular caso se verifique uma 

emergência a nível regional ou da União, 

conforme definida no artigo 11.º, n.º 1. 

 

Alteração  31 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.° 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. As medidas destinadas a garantir a 

segurança do aprovisionamento constantes 

dos planos preventivos de ação e dos 

planos de emergência devem ser 

claramente definidas, transparentes, 

proporcionadas, não discriminatórias e 

verificáveis, não devem distorcer 

indevidamente a concorrência, não devem 

obstar ao funcionamento eficaz do mercado 

interno do gás nem devem pôr em perigo a 

segurança do aprovisionamento de gás dos 

outros Estados-Membros ou da União no 

seu conjunto. 

6. Os planos preventivos de ação e os 

planos de emergência regionais devem 

basear-se nos planos nacionais de 

segurança aplicáveis ao aprovisionamento 

de gás. As medidas destinadas a garantir a 

segurança do aprovisionamento constantes 

dos planos preventivos de ação regionais 

articulados com os planos a nível 

nacional e dos planos de emergência 

devem ser claramente definidas, 

transparentes, proporcionadas, não 

discriminatórias e verificáveis, 

sustentáveis, devem estar em consonância 

com os objetivos da União em matéria de 

clima e energia, não devem distorcer 

indevidamente a concorrência, não devem 

obstar ao funcionamento eficaz do mercado 

interno do gás nem devem pôr em perigo a 

segurança do aprovisionamento de gás dos 

outros Estados-Membros, das regiões ou 

da União no seu conjunto. 

 

Alteração  32 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.° 7 – alínea C-A (nova) 
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Texto da Comissão Alteração 

 (c-A) Capacidade para responder à 

procura de gás de consumidores 

protegidos durante uma interrupção por 

parte do maior fornecedor individual de 

gás; 

 

Alteração  33 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.° 7 – parágrafo 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

A Comissão está habilitada a adotar atos 

delegados, em conformidade com o 

disposto no artigo 18.º, para fins de 

alteração do anexo I com base nos 

critérios enunciados no presente número, 

primeiro parágrafo, se as circunstâncias 

justificarem a alteração de uma região. 

A composição das regiões pode ser 

reapreciada à luz das avaliações de risco 

regionais, dos planos preventivos de ação 

e dos planos de emergência, mas nunca 

antes de 2022. Qualquer alteração à 

composição das regiões deve ser 

introduzida por meio da revisão do 

presente Regulamento.  

 

Alteração  34 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.° 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

7. A autoridade competente deve 

assegurar que qualquer nova infraestrutura 

de transporte contribua para a segurança do 

aprovisionamento mediante o 

desenvolvimento de uma rede bem 

articulada, incluindo, quando adequado, 

através de um número suficiente de pontos 

de entrada e de saída transfronteiriços, de 

acordo com a procura do mercado e os 

riscos identificados. A autoridade 

competente deve determinar, no âmbito da 

avaliação dos riscos, se existem pontos de 

estrangulamento internos e se a capacidade 

e as infraestruturas de entrada a nível 

nacional e, em particular, as redes de 

7. A autoridade competente deve 

assegurar que qualquer nova infraestrutura 

de transporte contribua para a segurança do 

aprovisionamento mediante o 

desenvolvimento de uma rede bem 

articulada, incluindo, quando adequado, 

através de um número suficiente de pontos 

de entrada e de saída transfronteiriços, de 

acordo com a procura do mercado e os 

riscos identificados. A autoridade 

competente deve determinar, no âmbito da 

avaliação dos riscos, se existem pontos de 

estrangulamento internos e se a capacidade 

e as infraestruturas de entrada a nível 

nacional e, em particular, as redes de 
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transporte são capazes de adaptar os fluxos 

de gás nacionais e transfronteiriços ao 

cenário de uma perturbação na maior 

infraestrutura individual de gás a nível 

nacional e na maior infraestrutura 

individual de gás de interesse comum para 

a região identificada na avaliação dos 

riscos. 

transporte são capazes de adaptar os fluxos 

de gás nacionais e transfronteiriços ao 

cenário de uma perturbação na maior 

infraestrutura individual de gás a nível 

nacional e na maior infraestrutura 

individual de gás de interesse comum para 

a região identificada na avaliação dos 

riscos. Numa situação de emergência 

nacional, regional ou a nível de toda a 

União, o fluxo de gás através da 

capacidade permanente bidirecional, 

construída para melhorar a segurança do 

aprovisionamento num Estado-Membro, 

tem prioridade sobre outros pontos no 

sistema. As autoridades competentes 

devem analisar a possibilidade de recorrer 

às oportunidades oferecidas pelo 

programa MIE – Energia e pelos Fundos 

Europeus Estruturais e de Investimento 

em geral, a fim de desenvolver as 

infraestruturas energéticas e assegurar 

interligações adequadas nas regiões. 

 

Alteração  35 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.° 1 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A autoridade competente deve 

solicitar às empresas de gás natural por si 

identificadas que tomem medidas para 

garantir o aprovisionamento de gás aos 

clientes protegidos do Estado-Membro em 

cada um dos seguintes casos: 

1. A autoridade competente deve 

solicitar às empresas de gás natural que 

fornecem gás aos consumidores 

protegidos dos Estados-Membros que 

tomem medidas para garantir o 

aprovisionamento de gás aos clientes 

protegidos do Estado-Membro em cada um 

dos seguintes casos: 

 

Alteração  36 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.° 1 – parte introdutória – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Até 31 de março de 2017, os Até 31 de março de 2017, as autoridades 
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Estados-Membros devem notificar à 

Comissão a sua definição de clientes 

protegidos, os volumes de consumo anual 

de gás dos clientes protegidos e a 

percentagem de consumo total final de gás 

que representam nesse Estado-Membro. 

Quando um Estado-Membro inclui na sua 

definição de clientes protegidos as 

categorias referidas no artigo 2.º, n.º 1, 

alínea a) ou b), deve especificar na 

notificação à Comissão os volumes de 

consumo de gás correspondentes aos 

consumidores nessas categorias e a 

percentagem que cada um desses grupos de 

consumidores representa em termos de 

consumo anual final de gás. 

competentes de cada região devem 

notificar à Comissão a sua definição de 

clientes protegidos nessa região, os 

volumes de consumo anual de gás dos 

clientes protegidos e a percentagem de 

consumo total final de gás que representam 

nos respetivos Estados-Membros, bem 

como o modo como poderiam influenciar 

os fluxos transfronteiriços na região em 

causa. Quando um Estado-Membro inclui 

na sua definição de clientes protegidos as 

categorias referidas no artigo 2.º, n.º 1, 

alínea a) ou b), deve especificar na 

notificação à Comissão os volumes de 

consumo de gás correspondentes aos 

consumidores nessas categorias e a 

percentagem que cada um desses grupos de 

consumidores representa em termos de 

consumo anual final de gás. 

 

Alteração  37 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.° 1 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. As autoridades competentes de 

cada região que figura na lista do anexo I 

devem, em conjunto, proceder a uma 

avaliação a nível regional de todos os 

riscos que afetam a segurança do 

aprovisionamento de gás. A avaliação deve 

ter em conta todos os riscos relevantes, tais 

como catástrofes naturais e riscos 

tecnológicos, comerciais, sociais, políticos 

e outros. A avaliação dos riscos deve ser 

efetuada: 

1. As autoridades competentes de 

cada região que figura na lista do anexo I 

devem, em conjunto, com base numa 

avaliação dos riscos para os diferentes 

Estados-Membros em cada região, 

proceder a uma avaliação a nível regional 

de todos os riscos que afetam a segurança 

do aprovisionamento de gás, incluindo a 

avaliação dos riscos de cada 

Estado-Membro da região. A avaliação 

deve ter em conta todos os riscos 

relevantes, tais como catástrofes naturais e 

riscos tecnológicos, comerciais, sociais, 

políticos e outros. A avaliação dos riscos 

deve, em particular, ser efetuada: 

 

Alteração  38 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.° 1 – alínea c) – subalínea ii-A) (nova) 
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Texto da Comissão Alteração 

 (ii-A)  falta de capacidade de cobrir a 

procura, estimada ou calculada, dos 

clientes protegidos da região, em caso de 

falha do aprovisionamento pelo principal 

fornecedor; 

 

Alteração  39 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.° 2 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

As autoridades competentes de cada região 

devem chegar a acordo sobre um 

mecanismo de cooperação para a 

realização da avaliação dos riscos no prazo 

previsto no n.º 5 do presente artigo. As 

autoridades competentes devem informar o 

Grupo de Coordenação do Gás sobre o 

mecanismo de cooperação acordado para a 

realização da avaliação dos riscos 18 meses 

antes do termo do prazo para a adoção da 

avaliação dos riscos e das respetivas 

atualizações. A Comissão pode ter um 

papel de facilitador geral na preparação da 

avaliação dos riscos, em especial para o 

estabelecimento deste mecanismo de 

cooperação. Se as autoridades competentes 

de uma região não chegarem a acordo 

sobre um mecanismo de cooperação, a 

Comissão pode propor um mecanismo de 

cooperação para essa região. 

As autoridades competentes de cada região 

devem chegar a acordo sobre um 

mecanismo de cooperação para a 

realização da avaliação dos riscos no prazo 

previsto no n.º 5 do presente artigo. As 

autoridades competentes devem informar o 

Grupo de Coordenação do Gás sobre o 

mecanismo de cooperação acordado para a 

realização da avaliação dos riscos 18 meses 

antes do termo do prazo para a adoção da 

avaliação dos riscos e das respetivas 

atualizações. A Comissão tem um papel de 

facilitador geral na preparação da avaliação 

dos riscos, em especial para o 

estabelecimento deste mecanismo de 

cooperação. Se as autoridades competentes 

de uma região não chegarem a acordo 

sobre um mecanismo de cooperação, a 

Comissão elabora um mecanismo de 

cooperação para essa região. 

 

Alteração  40 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.° 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. As empresas de gás natural, os 

clientes industriais de gás, as organizações 

relevantes representativas dos interesses 

4. As empresas de gás natural, os 

clientes industriais de gás, as organizações 

relevantes representativas dos interesses 
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dos clientes domésticos e industriais de 

gás, bem como os Estados-Membros e a 

autoridade reguladora nacional, caso não 

seja a autoridade competente, devem 

cooperar com as autoridades competentes e 

facultar-lhe, a pedido, todas as informações 

necessárias para a avaliação dos riscos. 

dos clientes domésticos, protegidos e 

industriais de gás, bem como os 

Estados-Membros e a autoridade 

reguladora nacional, caso não seja a 

autoridade competente, devem cooperar 

com as autoridades competentes e facultar-

lhe, a pedido, todas as informações 

necessárias para a avaliação dos riscos. 

 

Alteração  41 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.° 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. A avaliação dos riscos, uma vez 

acordada por todos os Estados-Membros na 

região, deve ser notificada à Comissão pela 

primeira vez o mais tardar em 1 de 

setembro de 2018. A avaliação dos riscos 

deve ser atualizada de quatro em quatro 

anos, a menos que as circunstâncias 

justifiquem atualizações mais frequentes. A 

avaliação dos riscos deve ter em conta os 

progressos realizados em termos dos 

investimentos necessários para satisfazer a 

norma relativa às infraestruturas definida 

no artigo 4.º e as dificuldades específicas 

verificadas em cada país na implementação 

de novas soluções alternativas. A avaliação 

deve também ter em consideração a 

experiência adquirida na simulação dos 

planos de emergência previstos no artigo 

9.º, n.º 2. 

5. A avaliação dos riscos, uma vez 

acordada por todos os Estados-Membros na 

região, deve ser notificada à Comissão pela 

primeira vez o mais tardar em 1 de 

setembro de 2018. A avaliação dos riscos 

deve ser atualizada de quatro em quatro 

anos, a menos que as circunstâncias 

justifiquem atualizações mais frequentes. A 

avaliação dos riscos deve ter em conta os 

progressos realizados em termos dos 

investimentos necessários para satisfazer a 

norma relativa às infraestruturas definida 

no artigo 4.º e as dificuldades específicas 

verificadas em cada país na implementação 

de novas soluções alternativas. A avaliação 

deve também ter em consideração a 

experiência adquirida na simulação dos 

planos de emergência previstos no artigo 

9.º, n.º 2. Se as autoridades competentes 

de uma região não chegarem a acordo 

sobre a avaliação dos riscos, a Comissão 

deve, em colaboração com as autoridades 

competentes, propor uma avaliação dos 

riscos para essa região. 

 

Alteração  42 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.° 1 – parte introdutória 
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Texto da Comissão Alteração 

1. As autoridades competentes dos 

Estados-Membros de cada região que 

figura na lista do anexo I, depois de 

consultar as empresas de gás natural, as 

organizações relevantes representativas dos 

interesses dos clientes domésticos e 

industriais de gás, incluindo os produtores 

de eletricidade, bem como as entidades 

reguladoras nacionais, caso não sejam as 

autoridades competentes, devem 

estabelecer conjuntamente: 

1. As autoridades competentes dos 

Estados-Membros de cada região que 

figura na lista do anexo I, depois de 

consultar as empresas de gás natural, as 

organizações relevantes representativas dos 

interesses dos clientes domésticos, 

protegidos e industriais de gás, incluindo 

os produtores de eletricidade, bem como as 

entidades reguladoras nacionais, caso não 

sejam as autoridades competentes, devem 

estabelecer conjuntamente um quadro 

coerente ao nível da UE: 

 

Alteração  43 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.° 1 – alínea b-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (b-A) Modalidades de distribuição dos 

custos entre os Estados-Membros quando 

um consumidor de um Estado-Membro 

seja afetado por uma interrupção do 

consumo de gás e seja obrigado a recorrer 

a outros combustíveis – passando, no caso 

das centrais elétricas, do gás para o óleo 

combustível – devido às garantias de 

aprovisionamento dos consumidores 

noutros Estados-Membros. 

 

Alteração  44 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.° 1 – parágrafo 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 A Comissão elabora, em consulta com as 

autoridades competentes, a ACER e a 

REORT-G, mediante a agregação dos 

planos preventivos de ação e de 

emergência regionais, um plano 

preventivo de ação e um plano de 
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emergência a nível da União. 

 

Alteração  45 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.° 1 – parágrafo 1-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 O plano preventivo de ação e o plano de 

emergência têm por objetivo contribuir 

para cartografar os riscos e as 

possibilidades de os atenuar ao nível da 

União, diferenciar as medidas em função 

das regiões e avaliar as necessidades 

específicas de cada região em comparação 

com outras. 

 

Alteração  46 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.° 2 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

As autoridades competentes de cada região 

devem chegar a acordo sobre um 

mecanismo de cooperação com a 

antecedência suficiente para permitir a 

elaboração dos planos e a sua notificação, 

bem como a notificação dos planos 

atualizados. 

As autoridades competentes de cada região 

devem chegar a acordo sobre um 

mecanismo de cooperação, tendo em vista 

o princípio da cooperação territorial da 

União, com a antecedência suficiente para 

permitir a elaboração dos planos e a sua 

notificação, bem como a notificação dos 

planos atualizados. 

Alteração  47 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.° 2 – parágrafo 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

As autoridades competentes devem 

informar regularmente o Grupo de 

Coordenação do Gás sobre os progressos 

realizados na preparação e adoção dos 

planos preventivos de ação e dos planos de 

emergência. Em especial, as autoridades 

As autoridades competentes devem 

informar regularmente o Grupo de 

Coordenação do Gás sobre os progressos 

realizados na preparação e adoção dos 

planos preventivos de ação e dos planos de 

emergência. Em especial, as autoridades 
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competentes devem informar o Grupo de 

Coordenação do Gás sobre o mecanismo 

de cooperação acordado com uma 

antecedência de 18 meses relativamente ao 

termo do prazo para a adoção dos planos, 

bem como das respetivas atualizações. A 

Comissão pode desempenhar um papel de 

facilitador geral na preparação dos planos, 

em especial no que diz respeito ao 

estabelecimento do mecanismo de 

cooperação. Se as autoridades competentes 

de uma região não chegarem a acordo 

sobre um mecanismo de cooperação, a 

Comissão pode propor um mecanismo de 

cooperação para essa região. As 

autoridades competentes devem assegurar 

a monitorização regular da execução dos 

referidos planos. 

competentes devem informar o Grupo de 

Coordenação do Gás sobre o mecanismo 

de cooperação acordado com uma 

antecedência de 18 meses relativamente ao 

termo do prazo para a adoção dos planos, 

bem como das respetivas atualizações. A 

Comissão deve desempenhar um papel de 

facilitador geral na preparação dos planos, 

em especial no que diz respeito ao 

estabelecimento do mecanismo de 

cooperação. Se as autoridades competentes 

de uma região não chegarem a acordo 

sobre um mecanismo de cooperação, a 

Comissão elabora um mecanismo de 

cooperação para essa região. As 

autoridades competentes devem assegurar 

a monitorização regular da execução dos 

referidos planos. 

 

Alteração  48 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.° 4 – parágrafo 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 A pedido de uma autoridade competente, 

partes específicas do plano preventivo de 

ação e do plano de emergência podem ser 

excluídas dos conteúdos a publicar. Nesse 

caso, a autoridade competente em causa 

deve fornecer à Comissão uma síntese 

pormenorizada dos planos a disponibilizar 

ao público. Esta síntese pormenorizada 

deve conter, pelo menos, todos os 

principais elementos dos planos, em 

conformidade com o anexo V, a fim de 

fornecer informação suficiente aos 

intervenientes no mercado para 

cumprirem os requisitos do presente 

regulamento. As versões completas dos 

planos devem ser disponibilizadas às 

autoridades competentes das outras 

regiões, à Comissão e à Agência de 

Cooperação dos Reguladores da Energia 

(ACER). 
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Alteração  49 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.° 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. O plano preventivo de ação deve 

ser atualizado de quatro em quatro anos a 

partir de 1 de março de 2019, exceto se as 

circunstâncias justificarem atualizações 

mais frequentes ou a pedido da Comissão. 

O plano atualizado deve refletir a avaliação 

dos riscos atualizada e os resultados dos 

testes efetuados em conformidade com o 

artigo 9.º, n.º 2. O artigo 7.º, n.os 3 a 7, é 

aplicável ao plano atualizado. 

6. O plano preventivo de ação deve 

ser atualizado, no mínimo, de quatro em 

quatro anos a partir de 1 de março de 2019, 

exceto se as circunstâncias justificarem 

atualizações mais frequentes ou a pedido 

da Comissão. O plano atualizado deve 

refletir a avaliação dos riscos atualizada e 

os resultados dos testes efetuados em 

conformidade com o artigo 9.º, n.º 2. O 

artigo 7.º, n.os 3 a 7, é aplicável ao plano 

atualizado. 

 

Alteração  50 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.° 1 – alínea h) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(h) Identificar a contribuição das 

medidas baseadas no mercado para 

enfrentar a situação ao nível de alerta e 

para atenuar a situação ao nível de 

emergência; 

(h) Identificar a contribuição das 

medidas baseadas no mercado, como o 

lançamento de uma aquisição coletiva 

voluntária ou a ativação de reservas de 

gás virtuais comuns, para enfrentar a 

situação ao nível de alerta e para atenuar a 

situação ao nível de emergência; 

 

Alteração  51 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.° 1 – alínea j-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (j-A) Estabelece os procedimentos a 

aplicar em caso de falha simultânea do 

aprovisionamento de gás em vários 

Estados-Membros e em caso de redução 

das reservas de um Estado-Membro em 

virtude da sua utilização a título de 
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compensação ao abrigo do princípio da 

solidariedade; 

 

Alteração  52 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.° 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Ao declarar um dos níveis de crise 

a que se refere o n.º 1, a autoridade 

competente deve informar imediatamente a 

Comissão e facultar-lhe todas as 

informações necessárias, designadamente 

sobre as ações que tenciona empreender. 

Caso se verifique uma emergência 

suscetível de resultar num pedido de 

assistência dirigido à União e aos seus 

Estados-Membros, a autoridade 

competente do Estado-Membro em causa 

deve notificar sem demora o Centro de 

Coordenação de Resposta de Emergência 

da Comissão. 

2. Ao declarar um dos níveis de crise 

a que se refere o n.º 1, a autoridade 

competente deve informar imediatamente a 

Comissão e as autoridades competentes da 

região e facultar-lhes todas as informações 

necessárias, designadamente sobre as ações 

que tenciona empreender. Caso se 

verifique uma emergência suscetível de 

resultar num pedido de assistência dirigido 

à União e aos seus Estados-Membros, a 

autoridade competente do Estado-Membro 

em causa deve notificar sem demora o 

Centro de Coordenação de Resposta de 

Emergência da Comissão. 

 

Alteração  53 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.° 5-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 5-A. Sempre que existam informações 

concretas, sérias e fiáveis de que se pode 

produzir um evento suscetível de 

deteriorar significativamente a situação 

do aprovisionamento num país terceiro 

(alerta rápido), a Comissão deve 

desenvolver uma ação externa em 

conformidade com as prioridades 

definidas nas Conclusões do Conselho 

sobre Diplomacia Energética, de 20 de 

julho de 2015, em concertação com os 

países terceiros em causa, nomeadamente 

participando em consultas, prestando 

serviços de mediação e empregando 
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unidades operacionais, se necessário. 

 

Alteração  54 

Proposta de regulamento 

Artigo 10-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 10.°-A 

 Corredores de aprovisionamento de 

emergência 

 1.  Até 1 de novembro de 2017, o 

REORT para o Gás deve realizar as 

tarefas estabelecidas no presente artigo. 

 2. Deve efetuar uma simulação a 

nível de toda a União dos cenários de 

perturbações do aprovisionamento e das 

infraestruturas. Os cenários devem ser 

definidos pela REORT para o Gás, em 

consulta com o Grupo de Coordenação do 

Gás. As autoridades competentes devem 

facultar à REORT para o Gás os dados 

necessários para as simulações, tais como 

os valores dos picos de procura diários, a 

capacidade de produção doméstica e as 

medidas do lado da procura. 

 Deve identificar e avaliar os corredores de 

aprovisionamento de emergência, 

complementares à abordagem regional tal 

como referido no anexo I, nos quais o gás 

pode fluir entre regiões, a fim de evitar a 

fragmentação do mercado interno de gás. 

Os resultados dessa avaliação e a 

proposta de corredores de 

aprovisionamento de emergência devem 

ser debatidos no Grupo de Coordenação 

do Gás. 

 A simulação a nível de toda a União e 

estes corredores de aprovisionamento de 

emergência devem ser atualizados de três 

em três anos, a menos que as 

circunstâncias justifiquem atualizações 

mais frequentes. 

 3. Caso seja declarado um caso de 
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emergência por uma ou mais autoridades 

competentes, os Estados-Membros dos 

corredores de aprovisionamento de 

emergência devem garantir que todas as 

informações essenciais são fornecidas no 

que respeita ao aprovisionamento de gás, 

nomeadamente às quantidades disponíveis 

de gás e às possíveis modalidades e fontes 

para a canalização de gás para os 

Estados-Membros que declararam a 

emergência. Os Estados-Membros dos 

corredores de aprovisionamento de 

emergência devem garantir que nenhuma 

medida impede o aprovisionamento de gás 

aos Estados-Membros que declararam a 

emergência. 

 4. A Comissão tem o poder de adotar 

atos delegados em conformidade com o 

artigo 18.º para criar os corredores de 

aprovisionamento de emergência. 

 

Alteração  55 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.° 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A pedido de uma autoridade 

competente que tenha declarado uma 

emergência e após ter efetuado a 

verificação prevista no artigo 10.º, n.º 5, a 

Comissão pode declarar uma emergência a 

nível regional ou da União. A pedido de 

pelo menos duas autoridades competentes 

que tenham declarado uma emergência e 

após ter efetuado a verificação prevista no 

artigo 10.º, n.º 5, e caso as razões dessas 

emergências estejam ligadas, a Comissão 

deve declarar uma emergência a nível 

regional ou da União, conforme adequado. 

Em qualquer dos casos, a Comissão, 

recorrendo aos meios de comunicação mais 

adequados à situação, deve reunir os 

pontos de vista e ter em conta todas as 

informações relevantes fornecidas pelas 

outras autoridades competentes. Quando 

1. A pedido de uma autoridade 

competente que tenha declarado uma 

emergência e após ter efetuado a 

verificação prevista no artigo 10.º, n.º 5, a 

Comissão pode declarar uma emergência 

para uma região particularmente afetada 
ou para a União. A pedido de pelo menos 

duas autoridades competentes que tenham 

declarado uma emergência e após ter 

efetuado a verificação prevista no artigo 

10.º, n.º 5, e caso as razões dessas 

emergências estejam ligadas, a Comissão 

deve declarar uma emergência a nível 

regional ou da União, conforme adequado. 

Em qualquer dos casos, a Comissão, 

recorrendo aos meios de comunicação mais 

adequados à situação, deve reunir os 

pontos de vista e ter em conta todas as 

informações relevantes fornecidas pelas 
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considerar que a base invocada para a 

emergência a nível regional ou da União 

deixou de justificar uma declaração de 

emergência, a Comissão deve declarar o 

fim da emergência a nível regional ou da 

União. Em qualquer dos casos, a Comissão 

deve expor os seus motivos e informar o 

Conselho da sua decisão. 

outras autoridades competentes. Quando 

considerar que a base invocada para a 

emergência a nível regional ou da União 

deixou de justificar uma declaração de 

emergência, a Comissão deve declarar o 

fim da emergência a nível regional ou da 

União. Em qualquer dos casos, a Comissão 

deve expor os seus motivos e informar o 

Conselho da sua decisão. 

 

Alteração  56 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.° -1 (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 -1. No âmbito da futura União da 

Energia, a segurança do 

aprovisionamento de gás reveste-se de 

uma importância crucial. Aquando da 

elaboração das suas políticas energéticas, 

os Estados-Membros coordenam-se e 

cooperam com os países vizinhos. Para 

esse efeito, a Comissão deve analisar de 

que forma a atual arquitetura de medidas 

nacionais de prevenção e de resposta de 

emergência poderia ser simplificada tanto 

ao nível das regiões como da União; 

 

Alteração  57 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.° 2 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

O primeiro parágrafo deve ser aplicável 

aos serviços sociais essenciais e às 

instalações de aquecimento urbano, na 

medida em que estejam abrangidos pela 

definição de clientes protegidos no 

respetivo Estado-Membro. 

O primeiro parágrafo deve ser aplicável 

aos serviços sociais essenciais e às 

instalações de aquecimento urbano, na 

medida em que estejam abrangidos pela 

definição de clientes protegidos na 

respetiva região. 
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Alteração  58 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.° 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Se os Estados-Membros em causa 

não lograrem chegar a acordo sobre as 

circunstâncias que permitam reatar o 

abastecimento de outros clientes que não 

os agregados familiares, os serviços 

sociais de caráter essencial e as 

instalações de aquecimento urbano, a 

Comissão deve, após consulta ao Grupo 

de Coordenação do Gás e nos termos do 

artigo 10.º, n.º 1, apresentar a avaliação 

da norma de aprovisionamento nos 

Estados-Membros que declararam o nível 

de emergência em situação de crise. 

 

Alteração  59 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.° 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. As modalidades técnicas, jurídicas 

e financeiras para fins de aplicação do 

disposto no n.º 3 devem ser acordadas entre 

os Estados-Membros que estão diretamente 

ligados entre si e descritas nos planos de 

emergência das respetivas regiões. As 

referidas modalidades podem abranger, 

nomeadamente, os preços do gás a aplicar, 

a utilização das interligações, incluindo a 

capacidade bidirecional, os volumes de gás 

e a cobertura dos custos de compensação. 

As medidas baseadas no mercado, como os 

leilões, devem ser preferidas para fins de 

aplicação da obrigação prevista no n.º 3. 

Em caso de alteração das modalidades 

técnicas, jurídicas e financeiras necessárias 

para a aplicação do disposto no n.º 3, o 

plano de emergência relevante deve ser 

atualizado em conformidade. 

4. As modalidades técnicas, jurídicas 

e financeiras para fins de aplicação do 

disposto no n.º 3 devem ser acordadas entre 

os Estados-Membros que estão diretamente 

ligados entre si e descritas nos planos de 

emergência das respetivas regiões. Para 

cada um dos grupos regionais, a 

Comissão elabora um quadro mínimo 

aplicável aos mecanismos propostos, que 

abrangerá, nomeadamente, os preços do 

gás a aplicar, a utilização das interligações, 

incluindo a disponibilidade garantida da 

capacidade bidirecional, os volumes de gás 

e a cobertura dos custos de compensação. 

As medidas baseadas no mercado, como os 

leilões, devem ser preferidas para fins de 

aplicação da obrigação prevista no n.º 3. 

Em caso de alteração das modalidades 

técnicas, jurídicas e financeiras necessárias 

para a aplicação do disposto no n.º 3, o 
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plano de emergência relevante deve ser 

atualizado em conformidade. A Comissão 

elabora um modelo para as medidas de 

solidariedade, incluindo 

cláusulas-modelo, e publica-o.  

 

Alteração  60 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.° 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. O n.º 2 é aplicável a partir de 1 de 

março de 2019. 

5. O n.º 2 é aplicável a partir de 1 de 

outubro de 2018. 

 

Alteração  61 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.° 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. Se os Estados-Membros não 

chegarem a acordo sobre as modalidades 

técnicas, jurídicas e financeiras 

necessárias, a Comissão pode propor um 

quadro para essas medidas no seu parecer e 

na decisão relativa aos planos. 

6. Se os Estados-Membros não 

chegarem a acordo sobre as modalidades 

técnicas, jurídicas e financeiras 

necessárias, a Comissão elabora um 

quadro para essas medidas no seu parecer e 

na decisão relativa aos planos. 

 

Alteração  62 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.° 6 – alínea a) – subalínea vi) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(vi) as condições para a suspensão do 

fornecimento de gás. 

(vi) as condições para a renegociação e 

suspensão do fornecimento de gás. 

 

Alteração  63 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.° 6 – alínea b) 
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Texto da Comissão Alteração 

(b) (b) À autoridade competente e à 

Comissão, imediatamente após a 

celebração ou alteração de contratos de 

fornecimento de gás com uma duração 

superior a 1 ano celebrados ou alterados 

após [OP: Inserir a data de entrada em 

vigor do presente regulamento] que, 

individual ou cumulativamente com outros 

contratos com o mesmo fornecedor ou 

suas filiais, representem mais de 40 % do 

consumo anual de gás natural no 

Estado-Membro em causa.  A obrigação de 

notificação não é aplicável às alterações 

relacionadas apenas com o preço do gás. 

A obrigação de notificação é igualmente 

aplicável a todos os acordos comerciais 

relevantes para a execução do contrato de 

fornecimento de gás. 

(b) À autoridade competente e à 

Comissão, imediatamente após a 

celebração ou alteração de contratos de 

fornecimento de gás com o mesmo 

fornecedor de um país terceiro ou das 

suas filiais, com uma duração superior a 1 

ano celebrados ou alterados após [OJ: 

Inserir a data de entrada em vigor do 

presente regulamento] que, individual ou 

cumulativamente com contratos de outras 

empresas de gás natural no mesmo 

mercado com o mesmo fornecedor ou suas 

filiais, excedam um limiar de 8 mil 

milhões de metros cúbicos ou representem 

mais de 40 % do total anual de 

importações de gás a partir de países 

terceiros para o Estado-Membro em causa. 

A obrigação de notificação não é aplicável 

ao preço do gás. A obrigação de 

notificação é igualmente aplicável a todos 

os acordos comerciais relevantes para a 

execução do contrato de fornecimento de 

gás. Para tal, as autoridades reguladoras 

nacionais controlam uma vez por ano a 

estrutura de aprovisionamento do 

mercado e informam as empresas de gás 

natural pertinentes quando o limiar de 40 

% for ultrapassado. Estas informações 

devem ser comunicadas, o mais tardar até 

1 de junho de cada ano, para o ano 

anterior ao ano para o qual o limiar foi 

calculado. 

 

Alteração  64 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.° 8-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 8-A. Caso sejam identificadas 

quaisquer disposições contrárias à 

legislação da União, aquando da 

avaliação dos contratos de fornecimento 

de gás celebrados em conformidade com o 
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n.º 6, alínea b), e com o n.º 7, a Comissão 

informa a entidade e a respetiva 

autoridade competente e solicita 

alterações às mesmas, nomeadamente a 

eliminação das disposições contrárias à 

legislação da União. A entidade ou a 

autoridade competente podem convidar a 

Comissão a participar nas negociações 

destinadas a eliminar as 

incompatibilidades com o direito da 

União. 

 

Alteração  65 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.° 9-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 9-A. Na elaboração da lista de boas 

práticas e das cláusulas abusivas para 

orientação das autoridades competentes e 

das empresas nacionais, a Comissão tem 

em conta as informações recebidas ao 

abrigo do presente artigo. 

 

Alteração  66 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.° 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. É criado um Grupo de Coordenação 

do Gás para facilitar a coordenação das 

medidas relativas à segurança do 

aprovisionamento de gás. O Grupo é 

constituído por representantes dos Estados-

Membros, em especial das respetivas 

autoridades competentes, bem como da 

Agência de Cooperação dos Reguladores 

da Energia (a «Agência»), da REORT para 

o Gás e de organismos representativos da 

indústria em causa e dos clientes 

relevantes. A Comissão deve decidir, em 

consulta com os Estados-Membros, da 

composição do Grupo, assegurando a sua 

1. É criado um Grupo de Coordenação 

do Gás para facilitar a coordenação das 

medidas relativas à segurança do 

aprovisionamento de gás. O Grupo é 

constituído por representantes dos 

Estados-Membros, em especial das 

respetivas autoridades competentes, das 

autoridades locais e regionais, bem como 

da Agência de Cooperação dos 

Reguladores da Energia (a «Agência»), da 

REORT para o Gás e de organismos 

representativos da indústria em causa e dos 

clientes relevantes. A Comissão deve 

decidir, em consulta com os Estados-
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plena representatividade. A Comissão 

preside ao Grupo. O Grupo deve aprovar o 

seu regulamento interno. 

Membros, da composição do Grupo, 

assegurando a sua plena representatividade. 

A Comissão preside ao Grupo. O Grupo 

deve aprovar o seu regulamento interno. 

 

Alteração  67 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.° 1 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. O artigo 3.º, n.º 2, segunda frase, o 

artigo 3.º, n.º 6, o artigo 4.º, n.os 3, 4 e 6, o 

artigo 5.º, n.º 2, o artigo 6.º, n.º 1, alínea d), 

o artigo 7.º, n.º 5, alíneas b) e e), o artigo 

8.º, n.º 1, alíneas e), g) e i), o artigo 8.º, 

n.º 4, alíneas b) e c), o artigo 9.º, n.º 1, 

alíneas j) e m), o artigo 9.º, n.º 4, o artigo 

10.º, n.º 4, o artigo 11.º, n.º 5, e o artigo 

12.º criam obrigações para os Estados-

Membros relativamente a uma Parte 

Contratante da Comunidade da Energia, 

sob reserva do seguinte procedimento: 

1. O artigo 3.º, n.º 2, segunda frase, o 

artigo 3.º, n.º 6, o artigo 4.º, n.os 3, 4 e 6, o 

artigo 5.º, n.º 2, o artigo 6.º, n.º 1, alínea d), 

o artigo 7.º, n.º 5, alíneas b) e e), o artigo 

8.º, n.º 1, alíneas e), g) e i), o artigo 8.º, 

n.º 4, alíneas b) e c), o artigo 9.º, n.º 1, 

alíneas j), j-A) e m), o artigo 9.º, n.º 4, o 

artigo 10.º, n.º 4, o artigo 11.º, n.º 5, e o 

artigo 12.º criam obrigações para os 

Estados-Membros relativamente a uma 

Parte Contratante da Comunidade da 

Energia, sob reserva do seguinte 

procedimento: 

 

Alteração  68 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.° 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Em caso de aplicação do princípio 

da solidariedade a que se refere o artigo 

12.º, as Partes Contratantes da 

Comunidade da Energia devem, em 

conformidade com o artigo 13.º, fornecer 

informações suficientes às autoridades 

dos Estados-Membros vizinhos. 
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