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PR_CNS_art51am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do texto legal que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de directiva do  Conselho que obriga os Estados-Membros a manterem 
um nível mínimo de reservas de petróleo bruto e/ou de produtos petrolíferos
(COM(2008)0775 – C6-0511/2008 – 2008/0220(CNS))

(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(2008)0775),

– Tendo em conta o artigo 100 do Tratado CE, nos termos do qual foi consultado pelo 
Conselho (C6-0511/2008),

– Tendo em conta o artigo 51.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e o
parecer da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários (A6-0000/2009),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Convida a Comissão a alterar a sua proposta no mesmo sentido, nos termos do n.º 2 do 
artigo 250.º do Tratado CE;

3. Solicita ao Conselho que o informe, se entender afastar-se do texto aprovado pelo 
Parlamento;

4. Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione alterar substancialmente a proposta da 
Comissão;

5. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Alteração 1

Proposta de directiva
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O petróleo bruto é e continuará a 
ser durante as próximas décadas uma das 
mais importantes fontes de energia 
primária. Simultaneamente, será cada vez 
mais difícil para os Estados-Membros 
assegurar um aprovisionamento constante 
de petróleo a um preço razoável.
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Or. en

Justificação

A importância desta proposta para reforçar a segurança do aprovisionamento em energia em 
situações de emergência não deve ser subestimada. Apesar de, por diversas razões, a atenção 
do público e da comunicação social de centrar muito mais noutras fontes de energia (nuclear, 
renovável, gás), o petróleo continua a ser a mais importante fonte de energia primária na 
UE. 

Alteração 2

Proposta de directiva
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) As conclusões da Presidência do 
Conselho Europeu de 9 de Outubro de 
2008 salientam o desejo da União de 
estabelecer mecanismos de solidariedade 
entre Estados-Membros em caso de 
perturbações do aprovisionamento de 
energia e sugere a criação de todos os 
instrumentos necessários para o efeito. 
Um sistema eficaz, coordenado a nível da 
Comunidade, para manter as reservas de 
petróleo bruto e/ou de produtos refinados 
é também um elemento importante da 
aplicação do princípio da solidariedade 
energética.  

Or. en

Justificação

Deve ser claro que a presente proposta faz parte do instrumento comunitário para aplicar o 
princípio da solidariedade ao domínio da energia. A recente crise entre a Ucrânia e a Rússia 
revelou a que ponto certos Estados-Membros são vulneráveis a perturbações do 
aprovisionamento e que só uma resposta unitária da UE a esses desafios pode atenuar os 
seus efeitos negativos.
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Alteração 3

Proposta de directiva
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Para aligeirar o encargo financeiro 
para os utilizadores finais, os Estados-
Membros deveriam reforçar a cooperação 
entre as entidades centrais de 
armazenagem e prever a criação de 
entidades regionais de armazenagem. 

Or. en

Justificação

Poderia ser mais rentável manter reservas mínimas de petróleo bruto ou de refinados se os 
Estados-Membros intensificassem a sua cooperação. Instalações de armazenagem conjunta 
para certas regiões da UE (Báltico, Circulo Atlântico, Mediterrâneo, Europa Central) 
poderiam ser uma opção interessante para economizar dinheiro público e diminuir o encargo 
para o utilizador final da manutenção de reservas de petróleo.

Alteração 4

Proposta de directiva
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Considerando que deveria ser dada 
suficiente flexibilidade aos Estados-
Membros para escolher as modalidades de 
armazenamento de reservas mais 
adaptadas às suas características 
geográficas e organizacionais, deveriam 
ser criados todos os mecanismos para 
permitir fornecer à Comissão dados 
precisos e fiáveis sobre as reservas a 
qualquer momento.

Or. en
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Justificação

Há que tornar claro que a proposta visa dar flexibilidade aos Estados-Membros de acordo 
com o princípio da subsidiariedade para escolher os mecanismos mais apropriados para as 
reservas de petróleo mas, ao mesmo tempo assegurar um sistema que seja eficaz e fiável em 
caso de interrupção do aprovisionamento, ainda não verificada. 

Alteração 5

Proposta de directiva
Considerando 12-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-B) Deveria ser reforçado o papel dos 
Estados-Membros na manutenção e 
gestão de reservas obrigatórias de petróleo 
para situações de emergência.

Or. en

Justificação

Actualmente, poucos Estados-Membros têm reservas de petróleo, no entanto, a experiência 
nesses Estados-Membros é muito positiva. 

Alteração 6

Proposta de directiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Os mesmos objectivos impõem 
também alargar a elaboração e 
comunicação de resumos estatísticos a 
outras reservas para além das reservas de 
segurança e das reservas específicas, bem 
como prever que a frequência desses 
resumos deverá ser semanal.

(21) Os mesmos objectivos impõem 
também alargar a elaboração e 
comunicação de resumos estatísticos a 
outras reservas para além das reservas de 
segurança e das reservas específicas. Os 
Estados-Membros deveriam ser 
encorajados a apresentar resumos sobre 
essas reservas numa base semanal, mas 
deveriam pelo menos apresentá-los 
mensalmente. A Comissão deveria 
elaborar um estudo de viabilidade para
avaliar os custos e as vantagens de uma 
informação semanal sobre as reservas 
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comerciais. Os resultados dessa avaliação 
deveriam ser tidos em consideração na 
revisão da directiva.

Or. en

Justificação

Há que tornar claro que a proposta visa dar flexibilidade aos Estados-Membros de acordo 
com o princípio da subsidiariedade para escolher os mecanismos mais apropriados para as 
reservas de petróleo mas, ao mesmo tempo assegurar um sistema que seja eficaz e fiável em 
caso de interrupção do aprovisionamento, ainda não verificada. 

Alteração 7

Proposta de directiva
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Tendo em conta a inexistência, em 
relação às reservas específicas, de um nível 
mínimo obrigatório uniforme no plano 
comunitário e o número de novos 
mecanismos introduzidos pela presente 
directiva, a aplicação da presente directiva 
deverá ser objecto de uma avaliação com 
relativa rapidez após a sua entrada em 
vigor.

(29) Tendo em conta a inexistência, em 
relação às reservas específicas, de um nível 
mínimo obrigatório uniforme no plano 
comunitário e o número de novos 
mecanismos introduzidos pela presente 
directiva, a aplicação da presente directiva 
deverá ser objecto de uma avaliação com 
relativa rapidez após a sua entrada em 
vigor, e isto tendo em conta o actual 
estudo dos custos e benefícios das 
medidas para aumentar a transparência 
do mercado do petróleo, nomeadamente 
através da informação semanal sobre as 
reservas comerciais de petróleo

Or. en

Justificação

A Comissão acaba de lançar um estudo de viabilidade económica destinado a avaliar os 
efeitos da informação semanal sobre as reservas comerciais de petróleo e a definir as 
modalidades desejáveis. Os resultados deste estudo de viabilidade deveriam ser tidos em 
consideração na revisão da directiva. Só então se deveria decidir se a informação semanal se 
tornará obrigatória ou não.
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Alteração 8

Proposta de directiva
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Tendo em conta a inexistência, em 
relação às reservas específicas, de um nível 
mínimo obrigatório uniforme no plano 
comunitário e o número de novos 
mecanismos introduzidos pela presente 
directiva, a aplicação da presente directiva 
deverá ser objecto de uma avaliação com 
relativa rapidez após a sua entrada em 
vigor.

(29) Tendo em conta a inexistência, em 
relação às reservas específicas, de um nível 
mínimo obrigatório uniforme no plano 
comunitário e o número de novos 
mecanismos introduzidos pela presente 
directiva, a aplicação da presente directiva 
deverá ser objecto de uma avaliação o mais 
tardar três anos após a sua entrada em 
vigor.

Or. en

Justificação

Deveria ser dada uma data precisa para a revisão dado que a sua eficácia tem que ser 
avaliada rapidamente. A Comissão propõe a revisão no prazo de três anos, no entanto, se for 
possível avaliar a eficácia mais cedo, deveria fazer-se. 

Alteração 9

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 3 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Se um acordo delegar essas obrigações ao 
Estado-Membro em cujo território estão 
localizadas essas reservas ou à entidade 
central de armazenamento criada por esse 
Estado-Membro, esse acordo conterá 
disposições que fixem:
a) a obrigação do Estado-Membro ou da 
entidade central de armazenagem de 
fornecer, a qualquer momento, dados 
exactos sobre o nível das reservas;
b) o prazo para a entrega dessas reservas 
de emergência adquiridas, constituídas, 



PR\764263PT.doc 11/24 PE418.361v01-00

PT

mantidas ou geridas no seu território ao 
Estado-Membro que delegou essas 
tarefas;
c) sanções efectivas, proporcionais e 
dissuasivas, caso o Estado-Membro ou a 
entidade central de armazenamento não 
preencher as condições fixadas no 
acordo;

Or. en

Justificação

Ouve certas dúvidas, no passado, sobre a eficácia e a fiabilidade dos acordos entre Estados-
Membros em caso de ruptura grave do aprovisionamento. A actual legislação visa fixar 
regras claras para os acordos através dos quais um Estado-Membro delega a sua obrigação 
para outro Estado-Membro. Para esse efeito, qualquer acordo deve conter disposições claras 
sobre certas responsabilidades, que assegurarão uma aplicação efectiva e fiável em caso de 
crise. 

Alteração 10

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As reservas específicas dizem 
exclusivamente respeito às categorias de 
produtos a seguir indicadas, conforme 
definidas no ponto 4 do Anexo B do 
Regulamento n.° ****** do Parlamento 
Europeu e do Conselho de ****** relativo 
às estatísticas da energia: 

3. As reservas específicas dizem 
exclusivamente respeito às categorias de 
produtos, que devem respeitar a legislação 
comunitária, em particular a relativa às 
especificações para os combustíveis e a 
protecção ambiental a seguir indicadas, 
conforme definidas no ponto 4 do Anexo B 
do Regulamento n.° ****** do Parlamento 
Europeu e do Conselho de ****** relativo 
às estatísticas da energia: 

- Gás de refinaria (não liquefeito); - Gás de refinaria (não liquefeito); 
- Etano; - Etano; 

- GPL; - GPL; 
- Gasolina para motores; - Gasolina para motores;

- Gasolina de aviação; - Gasolina de aviação; 
- Carborreactores do tipo gasolina - Carborreactores do tipo gasolina 
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(carborreactores do tipo nafta ou JP4); (carborreactores do tipo nafta ou JP4); 
- Combustíveis do tipo querosene 
para motores de reacção; 

- Combustíveis do tipo querosene 
para motores de reacção; 

- Outro querosene; - Outro querosene; 

- Gasóleo/diesel (fuelóleo destilado); - Gasóleo/diesel (fuelóleo destilado); 
- Fuelóleo (de baixo e de alto teor de 
enxofre); 

- Fuelóleo (de baixo e de alto teor de 
enxofre); 

- white spirit e SBP; - white spirit e SBP; 

- Lubrificantes; - Lubrificantes; 
- Betume; - Betume; 

- Ceras parafínicas e - Ceras parafínicas e 
- Coque de petróleo. - Coque de petróleo. 

Or. en

Justificação

Deve ser clarificado que as reservas específicas só podem cobrir produtos conformes com a 
legislação comunitária. De facto, não é possível utilizar em caso de crise importações que 
ainda não tenham sido processadas para que cumpram as especificações da UE para os 
combustíveis e a legislação ambiental sem por em causa o funcionamento do mercado comum 
e a aplicação do acervo comunitário.

Alteração 11

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Qualquer acordo entre Estados-Membros 
e uma entidade central de armazenamento 
deverá conter disposições que fixem:
a) a obrigação do Estado-Membro ou da 
entidade central de armazenamento para 
fornecer, a qualquer momento, dados 
precisos sobre o nível das reservas; 
b) o prazo para o fornecimento dessas 
reservas de emergência adquiridas, 
constituídas, mantidas ou geridas no seu 
território ao Estado-Membro que delegou 
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essas tarefas;
c) sanções efectivas, proporcionais e 
dissuasivas, caso o Estado-Membro ou a 
entidade central de armazenamento não
preencher as condições fixadas no 
acordo;

Or. en

Justificação

Ouve certas dúvidas, no passado, sobre a eficácia e a fiabilidade dos acordos entre Estados-
Membros em caso de ruptura grave do aprovisionamento. A actual legislação visa fixar 
regras claras para os acordos através dos quais um Estado-Membro delega a sua obrigação 
para outro Estado-Membro. Para esse efeito, qualquer acordo deve conter disposições claras 
sobre certas responsabilidades, que assegurarão uma aplicação efectiva e fiável em caso de 
crise. 

Alteração 12

Proposta de directiva
Artigo 15

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros enviarão à 
Comissão um resumo estatístico semanal 
dos níveis das reservas comerciais detidas 
no seu território nacional. Para esse efeito, 
velarão por proteger o carácter sensível dos 
dados e abster-se-ão de fazer menção dos 
nomes dos proprietários das reservas em 
questão.

1. Os Estados-Membros são incitados a 
enviar à Comissão um resumo estatístico 
semanal dos níveis das reservas comerciais 
detidas no seu território nacional. Os 
Estados-Membros enviarão à Comissão, 
pelo menos um resumo estatístico mensal 
sobre os níveis das reservas comerciais 
existentes no seu território nacional. Para 
esse efeito, velarão por proteger o carácter 
sensível dos dados e abster-se-ão de fazer 
menção dos nomes dos proprietários das 
reservas em questão.

2. A Comissão publicará um resumo 
estatístico semanal das reservas comerciais 
na Comunidade com base nos resumos que 
lhe terão sido transmitidos pelos Estados-
Membros, utilizando níveis agregados.

2. A Comissão publicará um resumo 
estatístico semanal das reservas comerciais 
na Comunidade com base nos resumos 
semanais ou mensais que lhe terão sido 
transmitidos pelos Estados-Membros, 
utilizando níveis agregados.

3. A Comissão adoptará, em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 

3. A Comissão adoptará, em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
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referido no n.º 2 do artigo 24.º, as normas 
de execução dos n.os 1 e 2.

referido no n.º 2 do artigo 24.º, as normas 
de execução dos n.os 1 e 2. Estas normas 
terão em consideração os resultados do 
estudo de viabilidade sobre os resumos 
semanais, integram potenciais impactos e 
identificam modalidades de informação 
desejáveis. 

Or. en

Justificação

A informação semanal sobre as reservas comerciais alinha a UE pelos padrões americanos e 
japoneses e aumenta a transparência do mercado, contribuindo assim para reduzir a 
volatilidade do preço do petróleo. Contudo, representa um encargo adicional para a 
indústria. Foram levantadas dúvidas sobre se esses dados não poderiam ser menos precisos 
aumentando assim, em vez de reduzir, a volatilidade dos preços. Foi recentemente iniciado 
um estudo de viabilidade sobre este tema. Enquanto se aguardam os seus resultados, os 
Estados-Membros deveriam ser encorajados a testar a informação semanal, no entanto, só 
deveriam ser obrigados a informar pelo menos uma vez por mês. 

Alteração 13

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros velarão por que, 
quando da execução das acções de controlo 
referidas no n.° 1, as pessoas responsáveis 
pela manutenção e gestão das reservas de 
segurança e das reservas específicas no seu 
território colaborem com os funcionários 
ou agentes autorizados dos serviços da 
Comissão. 

4. Os Estados-Membros velarão por que, 
quando da execução das acções de controlo 
referidas no n.° 1, as pessoas responsáveis 
pela manutenção e gestão das reservas de 
segurança e das reservas específicas no seu 
território colaborem com os funcionários 
ou agentes dos serviços da Comissão 
autorizados.

Or. en

Justificação

Dada a delicadeza da informação sobre as reservas de emergência de petróleo, deveria ser 
totalmente claro que os funcionários da Comissão têm que ser especificamente autorizados a 
efectuar visitas de controlo.
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Alteração 14

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Quando existe uma decisão internacional 
efectiva de libertação de reservas, cada 
Estado Membro em causa pode utilizar as 
suas reservas de segurança e as suas 
reservas específicas a fim de satisfazer as 
obrigações internacionais que decorrem 
dessa decisão. Nesse caso, o Estado-
Membro informará imediatamente a 
Comissão, que pode convocar o Grupo de 
Coordenação ou proceder a uma consulta 
dos membros desse Grupo por via 
electrónica, nomeadamente a fim de avaliar 
os efeitos da libertação de reservas. 

3. A Comissão trabalhará em estreita 
colaboração com outras organizações 
internacionais com poder para tomar 
decisões sobre libertação de reservas e
reforçará a coordenação multilateral e 
bilateral neste domínio a nível 
internacional. Quando existe uma decisão 
internacional efectiva de libertação de 
reservas, cada Estado Membro em causa 
pode utilizar as suas reservas de segurança 
e as suas reservas específicas a fim de 
satisfazer as obrigações internacionais que 
decorrem dessa decisão. Nesse caso, o 
Estado-Membro informará imediatamente 
a Comissão, que pode convocar o Grupo de 
Coordenação ou proceder a uma consulta 
dos membros desse Grupo por via 
electrónica, nomeadamente a fim de avaliar 
os efeitos da libertação de reservas. 

Or. en

Justificação

Dado que o mercado do petróleo é global, tem que se assegurar que a Comissão procure 
estar ao corrente de qualquer discussão e decisão de organizações internacionais 
relacionadas com reservas de petróleo. A Comissão deveria igualmente trabalhar 
efectivamente no sentido da cooperação internacional neste domínio, entre os membros da 
AIE bem como com países terceiros, que não são membros da AIE, a fim de reagir de forma 
coordenada a qualquer ruptura importante do aprovisionamento de petróleo.

Alteração 15

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Quando surgem dificuldades no 
aprovisionamento de petróleo bruto ou de 

4. Quando surgem dificuldades no 
aprovisionamento de petróleo bruto ou de 
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produtos petrolíferos na Comunidade ou 
num Estado-Membro, a Comissão 
convocará o Grupo de Coordenação o mais 
rapidamente possível, a pedido de um 
Estado-Membro ou por sua própria 
iniciativa. O Grupo de Coordenação 
examinará a situação. A Comissão 
estabelecerá se se verifica uma ruptura 
importante do aprovisionamento.

produtos petrolíferos na Comunidade ou 
num Estado-Membro, a Comissão 
convocará o Grupo de Coordenação o mais 
rapidamente possível, a pedido de um 
Estado-Membro ou por sua própria 
iniciativa. Cada Estado-Membro 
assegurará que se pode fazer representar 
numa reunião do Grupo de Coordenação 
no prazo de 24 horas após a convocatória 
para uma reunião. O Grupo de 
Coordenação examinará a situação. A 
Comissão estabelecerá se se verifica uma 
ruptura importante do aprovisionamento.

Or. en

Justificação

É extremamente importante que a União Europeia possa reagir rapidamente a uma ruptura 
importante do aprovisionamento e que, por conseguinte, todos os Estados-Membros estejam 
presentes nos debates, a fim de permitir à Comissão determinar se terá ocorrido, ou não, uma 
ruptura importante do aprovisionamento e que medidas devem ser tomadas.

Alteração 16

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Quando surgem dificuldades no 
aprovisionamento de petróleo bruto ou de 
produtos petrolíferos na Comunidade ou 
num Estado-Membro, a Comissão 
convocará o Grupo de Coordenação o mais 
rapidamente possível, a pedido de um 
Estado-Membro ou por sua própria 
iniciativa. O Grupo de Coordenação 
examinará a situação. A Comissão 
estabelecerá se se verifica uma ruptura 
importante do aprovisionamento.

4. Quando surgem dificuldades no 
aprovisionamento de petróleo bruto ou de 
produtos petrolíferos na Comunidade ou 
num Estado-Membro, a Comissão 
convocará o Grupo de Coordenação o mais 
rapidamente possível, a pedido de um 
Estado-Membro ou por sua própria 
iniciativa. O Grupo de Coordenação 
examinará a situação com base no 
compromisso do princípio de 
solidariedade entre Estados-Membros e a
Comissão estabelecerá se se verifica uma 
ruptura importante do aprovisionamento.

Or. en
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Justificação

A recente crise do gás entre a Ucrânia e a Rússia demonstrou que os Estados-Membros são 
vulneráveis a diferentes graus de rupturas do aprovisionamento. Contudo, o mercado do 
petróleo é global e, por conseguinte, qualquer resposta adequada a uma ruptura do 
aprovisionamento deve ser tomada ao nível da UE ou da AIE. Os Estados-Membros 
sublinharam recentemente, em várias ocasiões, o seu desejo de reforçar a solidariedade em 
questões energéticas, pelo que este princípio deve ser igualmente um factor essencial a 
considerar em qualquer decisão de libertar reservas de petróleo.

Alteração 17

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Quando surgem dificuldades no 
aprovisionamento de petróleo bruto ou de 
produtos petrolíferos na Comunidade ou 
num Estado-Membro, a Comissão 
convocará o Grupo de Coordenação o mais 
rapidamente possível, a pedido de um 
Estado-Membro ou por sua própria 
iniciativa. O Grupo de Coordenação 
examinará a situação. A Comissão 
estabelecerá se se verifica uma ruptura 
importante do aprovisionamento.

4. Quando surgem dificuldades no 
aprovisionamento de petróleo bruto ou de 
produtos petrolíferos na Comunidade ou 
num Estado-Membro, a Comissão 
convocará o Grupo de Coordenação o mais 
rapidamente possível, a pedido de um 
Estado-Membro ou por sua própria 
iniciativa. O Grupo de Coordenação 
examinará a situação e a Comissão 
estabelecerá, com base numa avaliação 
objectiva do impacto económico e social 
da situação, se se verifica uma ruptura 
importante do aprovisionamento.

Or. en

Justificação

Importa assegurar que a libertação de reservas de segurança tenha por base critérios 
objectivos, que avaliem as consequências económicas e sociais da situação actual, e o 
impacto possível da libertação de reservas para atenuar quaisquer dificuldades de 
aprovisionamento. Tendo em conta que desencadear automaticamente a libertação com base 
em critérios fixos não permite a flexibilidade necessária para reagir a diferentes tipos de 
ruptura do aprovisionamento, importa igualmente evitar que uma decisão seja politizada 
contra o raciocínio económico e social.
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Alteração 18

Proposta de directiva
Artigo 23

Texto da Comissão Alteração

Nos três anos seguintes à entrada em vigor 
da presente directiva, a Comissão 
procederá a uma avaliação da sua aplicação 
e examinará nomeadamente a oportunidade 
de impor a todos os Estados-Membros um 
nível mínimo obrigatório de reservas 
específicas.

O mais tardar, nos três anos seguintes à 
entrada em vigor da presente directiva, a 
Comissão procederá a uma avaliação da 
sua aplicação e examinará nomeadamente a 
oportunidade de impor a todos os Estados-
Membros um nível mínimo obrigatório de 
reservas específicas.

Or. en

Justificação

A Comissão propõe uma revisão no prazo de 3 anos, mas se for possível proceder a uma 
avaliação da sua eficácia mais cedo, isso deve ser feito.

Alteração 19

Proposta de directiva
Artigo 23

Texto da Comissão Alteração

Nos três anos seguintes à entrada em vigor 
da presente directiva, a Comissão 
procederá a uma avaliação da sua aplicação 
e examinará nomeadamente a oportunidade 
de impor a todos os Estados-Membros um 
nível mínimo obrigatório de reservas 
específicas.

Nos três anos seguintes à entrada em vigor
da presente directiva, a Comissão 
procederá a uma avaliação da sua aplicação 
e examinará nomeadamente

a) se os dados sobre as reservas são 
exactos e transmitidos atempadamente;
b) se os níveis das reservas comerciais de 
petróleo são comunicados com 
periodicidade semanal ou mensal;
c) a oportunidade de impor a todos os 
Estados-Membros um nível mínimo 
obrigatório de reservas específicas por um 
período de tempo mais longo.
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Or. en

Justificação

A revisão deve considerar a capacidade mais apropriada de reservas (90 ou 120 dias), assim 
como os resultados do estudo de viabilidade sobre a apresentação de relatórios semanais das 
reservas comerciais de petróleo, que acaba de ser lançado pela Comissão. Além disso, tem de 
avaliar se os problemas de apresentação de relatórios - a razão principal pela qual a 
Comissão propôs a nova legislação - foram eficazmente abordados.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

1. Introdução

O petróleo constitui o principal recurso energético da União Europeia e a economia depende 
estreitamente da continuidade e da fiabilidade do seu aprovisionamento a um preço acessível.
Tendo em conta a dependência elevada e crescente das importações, a segurança do 
aprovisionamento de petróleo reveste-se de particular importância.

A Comissão parte do princípio de que a procura de petróleo na UE continuará a aumentar 
até 2030, ainda que somente a um ritmo de 0,25 % ao ano. No entanto, o petróleo continuará a 
ser, mesmo em 2030, a principal fonte de energia primária na UE, com uma quota-parte de 
cerca de 35 % do consumo bruto de energia. A "Energy Information Administration" 
norte-americana prevê que, em 2030, a procura mundial será superior a um terço da registada 
no ano de 2006. Tendo em conta que, actualmente, a oferta e a capacidade de refinação não 
conseguem acompanhar o ritmo de crescimento da procura, a situação no mercado 
manter-se-á tensa.

Estes factores devem estar presentes na elaboração de uma política energética europeia 
coerente e realista. Parte desta política deve ser a capacidade da UE de reagir a quaisquer 
potenciais crises bruscas de aprovisionamento. As reservas são um elemento fundamental 
para contrabalançar as interrupções de aprovisionamento imprevistas. Na pior das hipóteses, 
um país poderia ser forçado a baixar as suas reservas para evitar uma escassez física total de 
petróleo, que encerraria alguns ou todos os sectores da economia e comprometeria a sua 
capacidade militar. Neste sentido, a exploração de reservas é uma questão básica de segurança 
nacional e reveste um interesse económico fundamental importante para toda a UE.

A UE criou, já em finais dos anos sessenta e princípios de anos setenta, um quadro jurídico 
destinado a lidar com períodos de escassez no aprovisionamento de petróleo a longo e a curto 
prazo:

- Directiva 2006/67/CE do Conselho, de 24 de Julho de 2006, que obriga os 
Estados-Membros a manterem um nível mínimo de reservas de petróleo bruto e/ou de 
produtos petrolíferos1; 

- Decisão do Conselho 68/416/CEE, de 20 de Dezembro de 1968, relativa à conclusão e 
à execução dos acordos intergovernamentais especiais respeitantes à obrigação dos 
Estados-membros manterem um nível mínimo de petróleo bruto e/ou de produtos 
petrolíferos2; 

- Directiva 73/238/CEE do Conselho, de 24 de Julho de 1973, relativa às medidas 
destinadas a atenuar os efeitos das dificuldades de aprovisionamento em petróleo bruto 
e produtos petrolíferos3.

                                               
1 JO L 217 de 8.8.2006, p. 8.
2 JO L 308 de 23.12.68, p. 19.
3 JO L 228 de 16.08.73, p. 1.
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A directiva proposta substituiria os três actos legislativos supramencionados.

2. Análise do problema

O risco de ruptura no aprovisionamento de petróleo tem aumentado nos últimos anos por 
várias razões, como: a procura global crescente, uma capacidade de produção muito próxima 
da procura, o aumento da concentração de recursos petrolíferos numa série de países (muitas 
vezes, politicamente instáveis), principalmente no Médio Oriente, assim como a proliferação 
de conflitos geopolíticos que envolvem a energia. Estas tendências globais actuais associadas 
à diminuição dos recursos internos de petróleo da UE tornam ainda mais importante melhorar 
o sistema da exploração de reservas de petróleo da UE. A análise do sistema actual revela 
deficiências que podem impedi-lo de funcionar correctamente em caso de ruptura do 
aprovisionamento:

a. Diversas formas de propriedade das reservas
Actualmente, os Estados-Membros são livres de escolher as suas modalidades de exploração 
de reservas. Isto reflecte as diferenças nacionais em termos de geografia, infra-estruturas, 
cobertura da refinação e situação de aprovisionamento. As reservas de petróleo podem ser 
detidas por empresas e/ou por governos e/ou agências. De acordo com uma sondagem 
realizada pela Comissão, 62% das reservas da UE são detidas por empresas, 35% por 
agências e 3% por governos.

Muitas reservas são detidas por particulares em nome do governo. Não obstante, as reservas 
de petróleo detidas por empresas podem ser utilizadas para lucros especulativos. Quando os 
preços estão em queda, isso estimula a detenção de reservas para fins especulativos, uma vez 
que uma tendência de preço em baixa implica o lucro negativo da exploração das reservas. O 
relator considera que certas restrições ou melhores normas reguladoras a introduzir nas 
reservas de segurança detidas por empresas melhorariam a situação.

O sistema da UE permite igualmente a um país deter reservas no território de outro membro 
desde que exista um acordo intergovernamental bilateral nesse sentido. Por exemplo, em 
2007, a Dinamarca, a Irlanda e a Suécia detiveram algumas das suas reservas no Reino Unido 
no âmbito de uma série de acordos bilaterais. Estima-se igualmente que cerca de 11% das 
reservas de segurança sejam detidas através de modalidades de "emissão de bilhetes", de 
acordo com as quais as reservas são detidas e fisicamente armazenadas por outro país. Estes 
bilhetes autorizam o titular a adquirir as reservas, numa situação de crise, ao preço indicado 
no acordo. O sistema de bilhetes pode proporcionar um meio muito eficaz, em termos de 
custos, para cumprir uma obrigação de propriedade de reservas. Contudo, o sistema deve 
permitir a apresentação de um relatório rigoroso das reservas de petróleo e uma resposta 
fiável em caso de ruptura do aprovisionamento. 
Não é certo que todos os sistemas nacionais possam garantir a disponibilidade e mobilidade 
totais das reservas exploradas para situações de emergência a fim de responder às 
necessidades. 

b. Risco de parasitismo

A exploração de reservas custa dinheiro, especialmente investimento em infra-estruturas, mas 
também a manutenção das instalações. Por exemplo, estimou-se que a reserva de petróleo 
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estratégica dos EUA, mantida em salinas subterrâneas, exige um custo de investimento em 
infra-estruturas de cerca de 6 dólares por barril1. A libertação de reservas de petróleo é 
susceptível de beneficiar todos os países consumidores de petróleo, uma vez que o mercado 
do petróleo é global.

Dado que os benefícios são colectivos, mas que implicam custos para o país que explora as 
reservas de petróleo, há um risco de parasitismo: os Estados-Membros que dispõem de 
sistemas eventualmente menos fiáveis podem contar com os países que dispõem de acordos 
sólidos. No entanto, esta situação compromete o nível de preparação do conjunto da União 
Europeia para enfrentar situações de emergência.

A fim de garantir que o sistema de reservas de petróleo da UE funcione em caso de uma 
ruptura do aprovisionamento, o relator considera que é essencial que a Comissão tenha poder 
para verificar a sua aplicação correcta e obrigar os Estados-Membros a cumprir a legislação 
da UE.

c. Compatibilidade com a metodologia da AIE

A Agência Internacional da Energia (AIE), criada em 1974, opera um sistema paralelo. 
Embora, em geral, as mesmas reservas possam ser utilizadas para cumprir as obrigações de 
exploração das reservas da UE e da AIE, as diferenças em termos de metodologia e relatório 
de cálculo impõem um encargo administrativo adicional aos Estados-Membros da UE que são 
igualmente membros da AIE.

d. Clarificação de procedimentos em situações de emergência

A União Europeia não dispõe de processos de intervenção coordenados, o que torna, na 
prática, muito difícil a tomada de decisões rápidas e a adopção de medidas eficazes que são 
cruciais em caso de crise. A UE não possui regras inequívocas de libertação, nem existe, 
efectivamente, nenhum processo decisório linear a nível comunitário. De facto, a decisão 
compete aos governos nacionais e, em caso de emergência, o papel da Comissão através dos 
Estados-Membros limita-se ao de consulta.

Embora um grupo fixo de critérios, que desencadearia a libertação de reservas de segurança 
de petróleo, criasse transparência e assegurasse uma reacção rápida, tal sistema poderia 
carecer de flexibilidade para uma reacção adequada a diferentes tipos de constrangimentos ao 
aprovisionamento. Uma decisão pontual de um órgão independente, adaptada às 
circunstâncias, poderia ser mais adequada. Não obstante, a legislação deve apresentar um 
mecanismo eficaz para tomada de decisões sobre a libertação de reservas de petróleo. Neste 
contexto, o papel do sistema da UE face à AIE e seus procedimentos necessita de ser 
clarificado na legislação actual.

e. Assegurar a transparência dos mercados do petróleo
                                               
1 "HOW EMERGENCY OIL STOCKS FIT THE GENERAL OIL CHALLENGE", da autoria do Professor Paul 
Stevens.
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Há sérias preocupações quanto à fiabilidade dos dados, bem como da frequência de 
apresentação de relatórios. Os dados exactos e oportunos são necessários a fim de aumentar a 
transparência do mercado. Os consumidores devem assegurar-se de que estão a pagar um 
preço justo nas estações de serviço. Dados incorrectos poderiam provocar decisões erradas e 
aumentar a volatilidade dos preços. A Comissão lamenta a periodicidade pouco frequente e os 
atrasados verificados na apresentação de relatórios pelos Estados-Membros. Ao mesmo 
tempo, há sérias dúvidas relativamente a que quantidades das reservas "notificadas" se 
encontram realmente disponíveis para serem utilizadas em caso de emergência e a quantas 
seriam exigidas para fins operativos do sistema e que, por conseguinte, não se encontram 
disponíveis para consumo.

A Comissão propõe que os Estados-Membros apresentem relatórios com periodicidade 
semanal em vez de mensal. Isso tornaria o sistema da UE mais conforme à prática dos EUA. 
Contudo, as empresas petrolíferas, bem como alguns Estados-Membros temem um encargo 
administrativo adicional e alegam que a publicação das reservas de petróleo com regularidade 
semanal aumentará a incerteza dos mercados, uma vez que os relatórios semanais sobre as 
reservas são ainda mais inexactos. A experiência norte-americana demonstra que dados 
semanais se resumem frequentemente a correcções retroactivas, logo que são apresentados 
dados mensais mais exactos. A qualidade dos dados deveria ter prioridade sobre a quantidade.

3. Opções políticas para melhorar o sistema

A pedido da Comissão, foi efectuada uma avaliação do impacto das opções políticas, 
verificando sistematicamente as consequências para o nível de preparação da emergência, ou 
seja, a capacidade da UE de fazer face a uma possível ruptura do aprovisionamento de 
petróleo, assim como ao encargo financeiro e administrativo enfrentado pelos 
Estados-Membros, pela indústria e pela Comissão.

As quatro opções políticas avaliadas foram as seguintes:

 Opção política 0: Nenhuma mudança política, o que obviamente não implicaria o 
encargo financeiro ou administrativo adicional, mas não pode garantir uma prontidão 
de emergência eficaz em toda a UE;

 Opção política 1: Reforço dos mecanismos de controlo e de coordenação do sistema 
actual;

 Opção política 2: Criação de um sistema comunitário centralizado associado a uma 
obrigação de propriedade estatal/pública das reservas de segurança;

 Opção política 3: Criação de algumas reservas de segurança da UE específicas, o que 
significa exigir aos Estados-Membros que detenham uma parte obrigatória de reservas 
de segurança sob a forma de reservas detidas pelo governo ou por uma agência - no 
âmbito de uma versão revista do sistema em vigor.

A opção política 3 é a opção preferida pela Comissão. Contudo, ainda não é aceitável, do 
ponto de vista político, obrigar os Estados-Membros a constituir reservas específicas. Por 
conseguinte, a sua proposta baseia-se nesta opção mas deixa, neste momento, ao critério dos 
Estados-Membros a questão da constituição de reservas específicas.
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A proposta prevê que uma cláusula de reexame permita à Comissão determinar, após um certo 
prazo, se os Estados-Membros que não constituem reservas específicas aplicam outras 
soluções que ofereçam uma fiabilidade suficiente.

4. Sugestões de melhoria do relator

O relator subscreve a opção política 3: a criação de algumas reservas específicas durante um 
lapso de tempo mais longo, juntamente com a conversão da base de cálculo para as normas da 
AIE, a restrição da utilização das reservas comerciais, a limitação da "emissão de bilhetes" e a 
melhoria do sistema decisório em caso de crise, é a forma correcta de assegurar que o sistema 
da UE tenha capacidade de resposta a futuros desafios no domínio do petróleo. Em geral, o 
papel dos Estados-Membros em matéria de manutenção e gestão das reservas de petróleo em 
situações de emergência deveria ser reforçado.

Obedecendo ao espírito desta opção política, o relator gostaria de introduzir algumas 
alterações à proposta com o objectivo de:

 reforçar a transparência, em geral, no mercado do petróleo e, em especial, das reservas 
disponíveis de petróleo no que respeita à sua localização, quantidade e propriedade 
com vista a promover a fiabilidade do sistema de emergência;

 assegurar o fornecimento e o tratamento de dados exactos e oportunos sobre todas as 
reservas de segurança, em especial de reservas não específicas (artigo 6.°, artigo 15.º);

 estabelecer regras inequívocas para os Estados-Membros no que diz respeito a confiar 
a gestão das reservas específicas fora do seu território nacional (artigo 11.º);

 determinar um prazo e âmbito adequados para examinar a legislação (artigo 23.º);

 permitir à Comissão verificar com eficácia a aplicação correcta desta legislação (artigo 
19.°, artigo 22.°);

 criar um processo decisório inequívoco e rápido que permita à UE adoptar medidas 
complementares às políticas de emergência da AIE e assegurar decisões adequadas e 
não politizadas ou parciais, no respeito do espírito de solidariedade energética da UE 
(artigo 21.º);

 assegurar que qualquer sistema de detenção de reservas, como a "emissão de bilhetes", 
permita a apresentação de um relatório exacto sobre as reservas disponíveis e 
completamente fiável em caso de ruptura do aprovisionamento (artigo 8.°, artigo 11.º).
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