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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Nos últimos anos, os Estados-Membros da UE têm sido atingidos por sucessivas perturbações 
do aprovisionamento de gás. A disputa russo-ucraniana relativa ao gás de Janeiro de 2009 
demonstrou uma vez mais que a crescente dependência da UE de importações de energia, 
provenientes em grande medida de países não democráticos e instáveis, é susceptível de vir a 
afectar os interesses económicos e políticos a longo prazo dos Estados-Membros. A 
vulnerabilidade energética da UE reclama a aplicação de uma política energética integrada 
que conjugue os aspectos internos e as dimensões externas. 

A segurança energética tem de ser encarada como uma componente essencial da segurança da 
União Europeia. Garantir a segurança do abastecimento de gás à Comunidade, mormente em 
situações de crise, constitui, assim, um objectivo estratégico. Nesta matéria, a adopção prévia 
de planos nacionais, que prevejam medidas preventivas e de emergência, é de saudar, 
contanto que esses planos sejam coordenados a nível comunitário. A médio prazo, a 
existência de um mercado interno competitivo e de grande dimensão, dotado de interconexões 
e infra-estruturas muito desenvolvidas será vista como a protecção mais eficaz contra as 
perturbações do aprovisionamento.   

Todavia, a política de segurança energética da UE deve permitir-lhe não apenas reagir a 
situações de crise, como também antecipar-se-lhes. Assim, todas as medidas tendentes a 
garantir o bom funcionamento do mercado interno da energia devem ser complementadas por 
uma diplomacia energética dinâmica dirigida a estreitar os laços de cooperação, num espírito 
de reciprocidade, com os grandes países produtores, de trânsito e consumidores. 

O relator de parecer da Comissão dos Assuntos Externos saúda a proposta de regulamento que 
revoga a Directiva 2004/67/CE. Entende, contudo, que o projecto deve ser aperfeiçoado, para 
responder à necessidade de uma abordagem integrada da questão da segurança energética da 
UE. O relator propõe, assim, um conjunto de alterações de acordo com as linhas seguintes: 

- A Proposta será considerada à luz do novo enquadramento legal estabelecido pelo 
Tratado de Lisboa, que estipula no seu artigo 176.º: «(...) a política da União no 
domínio da energia tem por objectivos, num espírito de solidariedade entre os 
Estados Membros (...), assegurar a segurança do aprovisionamento energético da 
União». O relator considera esta solidariedade vital para a construção de uma política 
europeia comum da energia e que a mesma deve ser desenvolvida a nível político nos 
planos tanto interno como externo, em diálogo com países terceiros nas situações de 
crise de aprovisionamento e fora delas. 

- A responsabilidade pela segurança do aprovisionamento de gás deve incumbir, 
também, à Comunidade. A Comissão Europeia deve, por isso, preparar planos 
preventivos e de emergência comunitários, com base nos planos nacionais. Além 
disso, à Comissão cabe uma especial responsabilidade de monitorizar a aplicação das 
normas do mercado interno de energia pelas companhias energéticas de terceiros 
países. 

- A(O) Alta(o) Representante/Vice-presidente deve estar associada(o) a todas as fases 
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de aplicação do regulamento. Deve, designadamente, ter a seu cargo a condução dos 
processos de mediação e negociação com países terceiros em nome dos 
Estados-Membros em situações de crise.

- Para prevenir perturbações inesperadas do aprovisionamento, a União Europeia deve, 
em conjunto com os países seus fornecedores e de trânsito, criar um mecanismo de 
alerta precoce assente em garantias políticas claras. Todo e qualquer futuro acordo 
comercial, de associação ou de parceria e cooperação entre a UE e países seus 
fornecedores ou de trânsito deve integrar uma «cláusula de segurança energética» que 
estabeleça um código de conduta e as medidas a adoptar em situações de emergência. 

- A Comissão deve equacionar as hipóteses de alargar a países terceiros a Comunidade 
Europeia da Energia, com base nas disposições da Carta da Energia, e de criar novos 
mercados regionais de energia, bem como de prosseguir a sua política de apoio activo 
ao estabelecimento de um mercado euromediterrânico integrado de energia.

- Qualquer estratégia a médio e longo prazo em matéria de segurança do 
aprovisionamento energético exigirá uma maior diversificação da carteira de 
fornecedores e das fontes e vias de abastecimento. Tal estratégia deve envolver os 
países terceiros em causa, em particular os abrangidos pela política europeia de 
vizinhança.  Os investimentos comunitários devem incidir, prioritariamente, em infra-
estruturas críticas que possam contribuir para garantir a segurança do 
aprovisionamento energético. 

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da 
Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu 
relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O consumo de gás na Europa aumentou 
com grande rapidez nos últimos dez anos. 
Com a diminuição da produção interna, as 
importações de gás aumentaram ainda mais 
rapidamente, criando assim uma mais forte 
dependência das importações e a 
necessidade de ter em conta os aspectos da 
segurança do aprovisionamento.

(2) O consumo de gás na Europa aumentou 
com grande rapidez nos últimos dez anos. 
Com a diminuição da produção interna, as 
importações de gás aumentaram ainda mais 
rapidamente, criando assim uma mais forte 
dependência das importações e a 
necessidade de ter em conta os aspectos da 
segurança do aprovisionamento. Devido à 
hegemonia do gás natural no cabaz 
energético, alguns Estados-Membros 
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encontram-se numa "ilha energética", no 
que se refere à forte dependência das 
importações de gás de países terceiros e à 
falta de infra-estruturas de ligação com o 
resto da UE.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Reconhecendo o papel central 
desempenhado pela cooperação 
internacional na tarefa de assegurar a 
segurança do aprovisionamento de gás 
aos cidadãos dos Estados-Membros da 
UE, todas as políticas e planos de acção 
pertinentes da UE devem basear-se no 
princípio do respeito mútuo nas relações 
com os países terceiros envolvidos; a 
solução para os problemas que possam 
surgir deve ser encontrada através do 
diálogo político e das negociações.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Há diferentes fundos comunitários 
disponíveis para apoiar os Estados-
Membros no financiamento dos 
investimentos necessários em produção e 
em infra-estruturas, nomeadamente 
empréstimos e garantias do Banco Europeu 
de Investimento ou verbas provenientes 
dos fundos para as regiões, dos fundos 
estruturais ou do fundo de coesão. O 
Banco Europeu de Investimento e os 
instrumentos comunitários externos, como 
o Instrumento Europeu de Vizinhança e 
Parceria (IEPV), o Instrumento de Pré-
Adesão (IPA) e o Instrumento de 

(11) Há diferentes fundos comunitários 
disponíveis para apoiar os Estados-
Membros no financiamento dos 
investimentos necessários em produção e 
em infra-estruturas, nomeadamente 
empréstimos e garantias do Banco Europeu 
de Investimento ("BEI") e do Banco 
Europeu de Reconstrução e de 
Desenvolvimento ("BERD") ou verbas 
provenientes dos fundos para as regiões, 
dos fundos estruturais ou do fundo de 
coesão. O BEI, o BERD e os instrumentos 
comunitários externos, como o Instrumento 
Europeu de Vizinhança e Parceria (IEPV), 
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Cooperação para o Desenvolvimento 
(ICD), podem igualmente financiar acções 
em países terceiros com vista a melhorar a 
segurança do aprovisionamento energético.

o Instrumento de Pré-Adesão (IPA) e o 
Instrumento de Cooperação para o 
Desenvolvimento (ICD), podem 
igualmente financiar acções em países 
terceiros (em particular nos países 
abrangidos pela política europeia de 
vizinhança) com vista a melhorar a 
segurança do aprovisionamento energético.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Os investimentos da UE na 
produção e em infra-estruturas 
renováveis devem ser suportados pelos 
esforços dos Estado-Membros e da 
Comissão a fim de promover, na 
vizinhança da UE, em cooperação com 
países terceiros, a extensão dos princípios 
e das normas do mercado interno, 
conforme estipulado no Tratado da Carta 
da Energia. A Comissão deve considerar o 
alargamento da Comunidade Europeia da 
Energia, que é formada pela UE e pelos 
países da Europa do Sudeste, a outros 
países terceiros, conforme seja adequado, 
e a criação de novos mercados regionais 
de energia de acordo com o mesmo 
modelo, como, por exemplo, uma 
comunidade euromediterrânica da 
energia, a fim de garantir a segurança do 
abastecimento.
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Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Para reforçar a solidariedade entre os 
Estados-Membros em caso de emergência 
comunitária e, em particular, para apoiar os 
Estados-Membros que estão expostos a 
condições geográficas ou geológicas 
menos favoráveis, os Estados-Membros 
devem conceber medidas específicas para 
exercerem essa solidariedade, 
nomeadamente acordos comerciais entre 
empresas de gás natural, mecanismos de 
compensação, aumento das exportações de 
gás ou libertação de maiores quantidades 
de gás armazenado. As medidas de 
solidariedade podem ser particularmente 
apropriadas entre os Estados-Membros 
para os quais a Comissão recomenda o 
estabelecimento de planos conjuntos de 
acções preventivas ou planos de 
emergência a nível regional.

(23) Para reforçar a solidariedade entre os 
Estados-Membros em caso de emergência 
comunitária e, em particular, para apoiar os 
Estados-Membros que estão expostos a 
condições geográficas, geopolíticas ou 
geológicas menos favoráveis, os Estados-
Membros devem conceber medidas 
específicas para exercerem essa 
solidariedade, tal como estipulado no
Tratado de Lisboa, nomeadamente acordos 
comerciais entre empresas de gás natural, 
mecanismos de compensação, construção 
de ligações técnicas, aumento das 
exportações de gás ou libertação de 
maiores quantidades de gás armazenado. 
As medidas de solidariedade podem ser 
particularmente apropriadas entre os 
Estados-Membros para os quais a 
Comissão recomenda o estabelecimento de 
planos conjuntos de acções preventivas ou 
planos de emergência a nível regional.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Sendo os fluxos de gás de países 
terceiros fundamentais para a segurança do 
aprovisionamento de gás da Comunidade, a 
Comissão deve coordenar as acções no que 
respeita aos ditos países, procurando 
estabelecer convénios com os países 
produtores e de trânsito para fazer face a 
situações de crise e garantir um fluxo de 
gás estável para a Comunidade. A 
Comissão deve ter o direito de criar uma 
task force para monitorizar, em situações 

(30) Sendo os fluxos de gás de países 
terceiros fundamentais para a segurança do 
aprovisionamento de gás da Comunidade, a 
Comissão deve incluir uma "cláusula de 
segurança energética" nos acordos 
comerciais, de associação e de parceria e 
cooperação com os países produtores e de 
trânsito. Essa "cláusula de segurança 
energética" deve incluir medidas para 
evitar as crises de aprovisionamento ou 
contribuir para as superar. A Comissão 
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de crise, os fluxos de gás dentro da 
Comunidade e fora dela (consultando neste 
caso os países terceiros envolvidos) e, 
quando surja uma crise provocada por 
dificuldades num país terceiro, para 
assumir um papel mediador e facilitador.

deve coordenar as acções no que respeita 
aos ditos países, procurando estabelecer 
convénios com os países produtores e de 
trânsito para fazer face a situações de crise 
e garantir um fluxo de gás estável para a 
Comunidade no seu conjunto e para cada 
Estado-Membro afectado por uma
situação de crise. A Comissão deve ter o 
direito de criar uma task force para 
monitorizar, em situações de crise, os 
fluxos de gás dentro da Comunidade e fora 
dela (consultando neste caso os países 
terceiros envolvidos) e, quando surja uma 
crise provocada por dificuldades num país 
terceiro, para assumir um papel mediador e 
facilitador através do Vice-Presidente da 
Comissão/Alto Representante da União 
para os Negócios Estrangeiros e a Política 
de Segurança, em cooperação estreita 
com os titulares das pastas relevantes no 
colégio de Comissários.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece 
medidas destinadas a garantir a segurança 
do aprovisionamento de gás, de modo a 
garantir o funcionamento correcto e 
contínuo do mercado interno do gás 
prevendo uma definição e uma atribuição 
claras de responsabilidades e uma 
coordenação da resposta ao nível dos 
Estados-Membros e da Comunidade, tanto 
em termos de acção preventiva como de 
reacção a perturbações concretas do 
aprovisionamento.

O presente regulamento estabelece 
medidas destinadas a garantir a segurança 
do aprovisionamento de gás, de modo a 
garantir o funcionamento correcto e 
contínuo do mercado interno do gás, e a 
adopção de medidas excepcionais a 
implementar quando o mercado deixar de 
poder assegurar o necessário 
aprovisionamento de gás, prevendo uma 
definição e uma atribuição claras de 
responsabilidades e uma coordenação da 
resposta ao nível dos Estados-Membros e 
da Comunidade, tanto em termos de acção 
preventiva como de reacção a perturbações 
concretas do aprovisionamento ou de 
riscos sérios e verosímeis de tais 
perturbações, num espírito de 
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solidariedade entre os Estados-Membros.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Cada Estado-Membro designa uma 
autoridade competente responsável pela 
aplicação das medidas em matéria de 
segurança do aprovisionamento de gás 
previstas no presente regulamento. As 
medidas devem incluir uma avaliação 
bienal dos riscos, o estabelecimento de 
planos de acção preventivos, o 
estabelecimento do plano de emergência e 
a vigilância contínua da segurança do 
aprovisionamento de gás a nível nacional. 
As autoridades competentes cooperam 
entre si para evitarem qualquer perturbação 
no aprovisionamento e para limitarem os 
danos em caso de ocorrência de 
perturbações.

2. Cada Estado-Membro designa uma 
autoridade competente responsável pela 
aplicação das medidas em matéria de 
segurança do aprovisionamento de gás 
previstas no presente regulamento. As 
medidas devem incluir uma avaliação 
bienal dos riscos, incluindo a avaliação 
dos riscos geopolíticos, o estabelecimento 
de planos de acção preventivos, o 
estabelecimento do plano de emergência e 
a vigilância contínua da segurança do 
aprovisionamento de gás a nível nacional. 
As autoridades competentes cooperam 
entre si para evitarem qualquer perturbação 
no aprovisionamento e para limitarem os 
danos em caso de ocorrência de 
perturbações.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão executa as medidas 
previstas no presente regulamento. As 
medidas devem incluir a avaliação bienal 
dos riscos, a vigilância contínua da 
segurança do aprovisionamento de gás e o 
estabelecimento de planos de acção 
preventivos e de emergência ao nível 
comunitário.
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Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3-A
Medidas de segurança do 

aprovisionamento a longo prazo
1. Nos termos do presente regulamento e 
tendo em conta o artigo 194.ºdo Tratado 
sobre o Funcionamento da União 
Europeia, a Comissão e os Estados-
Membros reforçam a monitorização da 
segurança do aprovisionamento de gás 
proveniente de países terceiros e propõem 
medidas de emergência específicas em 
caso de perturbação do aprovisionamento. 
A Comissão coordena os mecanismos de 
resolução de litígios com países terceiros e 
intensifica o diálogo no capítulo 
energético, nomeadamente no âmbito da 
Carta de Energia e da Comunidade da 
Energia.
2. A Comissão prepara a base para um 
mecanismo de alerta precoce no sector do 
gás, que deve ser criado através de 
acordos bilaterais entre a UE e países 
terceiros. Este mecanismo permite uma 
avaliação precoce dos eventuais riscos 
associados à oferta e procura de gás 
natural, a prevenção de situações ou 
riscos de emergência e uma reacção 
rápida a este tipo de situações.
3. O mais tardar um ano a contar da data 
de entrada em vigor do presente 
regulamento, a Comissão apresentará um 
relatório contendo as propostas de 
medidas regulamentares que poderiam ser 
implementadas para diversificar, a nível 
comunitário, as fontes geográficas de gás 
e as rotas de aprovisionamento para a 
UE. O relatório comportará uma
avaliação do papel das instalações de 
GNL que podem contribuir para a 
diversificação do aprovisionamento 
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energético. Deverá igualmente integrar 
um quadro geral das capacidades de 
armazenamento de gás dos diferentes 
Estados-Membros.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 4 –Título

Texto da Comissão Alteração

Estabelecimento do plano de acção 
preventivo e do plano de emergência

Estabelecimento do plano de acção 
preventivo e do plano de emergência a 
nível nacional, comunitário e regional

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Antes de adoptarem estes planos, as 
autoridades competentes trocam 
informações e consultam as suas 
congéneres e a Comissão para se 
certificarem de que os seus planos e 
medidas são coerentes entre si ao nível 
regional adequado. Essas consultas devem 
incidir, no mínimo, nas interconexões, nos 
fluxos transfronteiras, no armazenamento 
transfronteiras e na capacidade física para 
transportar gás nos dois sentidos.

2. Antes de adoptarem estes planos, as 
autoridades competentes trocam 
informações e consultam as suas 
congéneres e a Comissão para se 
certificarem de que os seus planos e 
medidas são coerentes entre si ao nível 
regional adequado e ao nível comunitário. 
Essas consultas devem incidir, no mínimo, 
nas interconexões, nos fluxos 
transfronteiras, no armazenamento 
transfronteiras e na capacidade física para 
transportar gás nos dois sentidos, bem 
como nos sistemas transregionais e 
transfronteiras de aprovisionamento de 
gás e suas instalações, plataformas e 
equipamento de armazenagem 
designados.
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Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Até ...*, a Comissão estabelece um 
plano de acção preventivo comunitário e 
um plano de acção de emergência 
comunitário nos quais sejam 
contempladas as medidas a adoptar a 
nível comunitário.
___________
* 30 de Setembro de 2011 ou 18 meses após a 
entrada em vigor

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O plano de acção preventivo deve ter em 
conta a eficácia económica, os efeitos no 
funcionamento do mercado interno da 
energia e o impacto no ambiente.

3. O plano de acção preventivo deve ter em 
conta a rentabilidade, a eficácia 
económica, os efeitos no funcionamento do 
mercado interno da energia, o impacto no 
ambiente e todos os desenvolvimentos 
internacionais pertinentes, em particular 
nos principais países de aprovisionamento 
e de trânsito.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Ao estabelecerem as tarifas em 
conformidade com o artigo 41.º, n.º 8, da 
Directiva […/…CE], as autoridades 
reguladoras nacionais têm em conta os 
custos do respeito da norma N-1 e os 
custos da instauração da capacidade física 
permanente para transportar gás em ambos 

7. Ao estabelecerem as tarifas em 
conformidade com o artigo 41.º, n.º 8, da 
Directiva […/…CE], as autoridades 
reguladoras nacionais têm em devida conta
os custos do respeito da norma N-1 e os 
custos da instauração da capacidade física 
permanente para transportar gás em ambos 
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os sentidos. Caso os custos sejam 
incorridos em mais do que um Estado-
Membro, as autoridades reguladoras 
nacionais de todos os Estados-Membros 
em causa decidem conjuntamente a 
repartição dos custos. Aplica-se o disposto 
no artigo 8.º, n.º 1, do Regulamento (CE) 
n.º …/….

os sentidos, , de uma forma transparente e 
circunstanciada, reflectindo os custos 
incorridos de uma maneira inequívoca e 
verificável. Caso os custos sejam 
incorridos em mais do que um Estado-
Membro, as autoridades reguladoras 
nacionais de todos os Estados-Membros 
em causa e a ACER decidem 
conjuntamente a repartição dos custos. 
Aplica-se o disposto no artigo 8.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º …/….

Justificação
Os custos incorridos para aplicar as normas relativas à segurança do aprovisionamento e às 
infra-estruturas devem ser incluídos nas tarifas nacionais e transfronteiriças da forma mais 
transparente e inequívoca possível. Os custos devem ser repartidos equitativamente entre os 
sistemas que aplicam estas medidas e aqueles que delas beneficiam.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) a tomada em consideração de todas as 
circunstâncias nacionais e regionais 
pertinentes;

b) a tomada em consideração de todas as 
circunstâncias nacionais, regionais e 
internacionais pertinentes;

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As empresas de gás natural, as 
organizações pertinentes que representam 
os interesses dos clientes domésticos e 
industriais e a autoridade reguladora, caso 
não seja a autoridade competente, 
cooperam e fornecem todas as informações 
necessárias para a avaliação dos riscos.

2. As empresas de gás natural, as 
organizações pertinentes que representam 
os interesses dos clientes domésticos e 
industriais e a autoridade reguladora, caso 
não seja a autoridade competente, 
cooperam e fornecem todas as informações 
necessárias para a avaliação dos riscos, 
incluindo os geopolíticos.
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Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A avaliação dos riscos é efectuada de 
dois em dois anos antes de 30 de Setembro 
do ano em causa.

3. A avaliação dos riscos é efectuada de 
dois em dois anos antes de 30 de Setembro 
do ano em causa. A avaliação comunitária 
é revista em caso de risco significativo e 
imprevisto.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – ponto 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) descreve os mecanismos utilizados 
para activar a mediação com os países 
terceiros implicados;

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) nível de emergência (Emergência): 
quando ocorre um aumento excepcional da 
procura ou quanto existe uma perturbação 
do aprovisionamento pela ou a partir da 
principal infra-estrutura ou fonte e existe 
um risco credível de que as normas de 
aprovisionamento para os clientes 
protegidos deixem de poder ser cumpridas 
meramente através dos instrumentos do 
mercado.

(3) nível de emergência (Emergência): 
quando ocorre um aumento excepcional da 
procura ou quanto existe uma perturbação 
do aprovisionamento pela ou a partir da 
principal infra-estrutura ou fonte ou existe 
um risco credível de que as normas de 
aprovisionamento para os clientes 
protegidos deixem de poder ser cumpridas 
meramente através dos instrumentos do 
mercado.

Alteração 21
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Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Se a Comissão for informada pela 
autoridade competente de que um Estado-
Membro decretou um nível de alerta 
precoce por razões geopolíticas, ou caso 
seja declarada uma ameaça de 
perturbação do aprovisionamento de gás 
também por razões geopolíticas, através 
de um mecanismo de alerta precoce ou 
outro, a Comunidade, representada pelo 
Vice-Presidente da Comissão/Alto 
Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança, 
deverá intervir com os meios diplomáticos 
adequados. As acções diplomáticas 
empreendidas pelo Vice-Presidente/Alto 
Representante não devem interferir com o 
funcionamento do mercado interno.

Justificação

Na eventualidade de existir uma ameaça de perturbação do aprovisionamento de gás por 
razões geopolíticas, é necessário intervir com os meios diplomáticos oportunos junto dos 
países terceiros, fornecedores ou de trânsito, numa fase o mais prematura possível. Estas 
acções diplomáticas não devem afectar o funcionamento do mercado interno.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão verifica no prazo de uma 
semana se a declaração de emergência é 
justificada e se não impõe um ónus 
indevido às empresas de gás natural e ao 
funcionamento do mercado interno. A 
Comissão pode, nomeadamente, pedir à 
autoridade competente que altere as 
medidas que impõem um ónus indevido às 
empresas de gás natural e que retire a sua 
declaração de emergência, caso a 

6. A Comissão verifica no prazo de três 
dias se a declaração de emergência 
preenche os critérios indicados no n.º 2 e 
se não impõe um ónus indevido às 
empresas de gás natural e ao 
funcionamento do mercado interno. A 
Comissão pode, nomeadamente, pedir à 
autoridade competente que altere as 
medidas que impõem um ónus indevido às 
empresas de gás natural e que retire a sua 
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Comissão considere que não, ou que já 
não, se justifica.

declaração de emergência, caso a 
Comissão considere que não, ou que já 
não, se justifica.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode declarar uma 
emergência comunitária a pedido de uma 
autoridade competente ou se a Comunidade 
perder mais de 10 % das suas importações 
diárias de gás de países terceiros, segundo 
os cálculos da ENTSO-G. Declara 
emergência comunitária no caso de mais de 
uma autoridade competente declararem 
emergência e após a verificação prevista no 
artigo 9.º, n.º 6.  Pode declarar emergência 
comunitária para regiões geográficas 
especificamente afectadas que englobem 
mais do que um Estado-Membro.

1. A Comissão declara uma emergência 
comunitária a pedido de uma autoridade 
competente ou se a Comunidade perder um 
montante substancial das suas 
importações diárias de gás de países 
terceiros, segundo os cálculos da ENTSO-
G. Declara emergência comunitária no 
caso de mais de uma autoridade 
competente declararem emergência e após 
a verificação prevista no artigo 9.º, n.º 6.  
Declara emergência comunitária para 
regiões geográficas especificamente 
afectadas que englobem mais do que um 
Estado-Membro.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em situação de emergência comunitária, 
a Comissão coordena as acções das 
autoridades competentes. Em particular, a 
Comissão assegura a troca de informações 
e a coerência e eficácia das acções a nível 
dos Estados-Membros e regional em 
relação ao nível comunitário, e coordena as 
acções relativas aos países terceiros. A 
Comissão pode convocar um grupo de 
gestão da crise composto, nomeadamente, 
por representantes do sector e dos 
Estados-Membros envolvidos na situação 

3. Em situação de emergência comunitária, 
a Comissão coordena as acções das 
autoridades competentes. Em particular, a 
Comissão assegura a troca de informações 
e a coerência e eficácia das acções a nível 
dos Estados-Membros e regional em 
relação ao nível comunitário, e coordena as 
acções relativas aos países terceiros através 
do Alto Representante/Vice-Presidente da 
Comissão. A Comissão pode convocar um 
grupo de gestão da crise composto, 
nomeadamente, por representantes do 
sector e dos Estados-Membros envolvidos 
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de emergência. na situação de emergência.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão estabelece uma lista de 
reserva permanente para uma task force de 
monitorização composta por peritos do 
sector e por representantes da Comissão. A 
task force de monitorização pode entrar em 
funções quando necessário e monitoriza e 
comunica os fluxos de gás dentro e fora da 
Comunidade, em cooperação com os países 
fornecedores e de trânsito.

7. A Comissão estabelece uma lista de 
reserva permanente para uma task force de 
monitorização composta por peritos do 
sector, por representantes da Comissão e 
por membros dos serviços afectados ao 
Vice-Presidente da Comissão/Alto 
Representante. A task force de 
monitorização pode entrar em funções 
quando necessário e monitoriza e comunica 
os fluxos de gás dentro e fora da 
Comunidade, em cooperação com os países 
fornecedores e de trânsito.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 6 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) os Estados-Membros apresentam à 
Comissão os acordos intergovernamentais 
em vigor concluídos com países terceiros 
que têm impacto no desenvolvimento das 
infra-estruturas e dos stocks de gás; antes 
de concluírem novos acordos 
intergovernamentais, os Estados-Membros 
informam a Comissão para que esta avalie 
a conformidade dos mesmos com a 
legislação do mercado interno;

a) os Estados-Membros apresentam à 
Comissão os acordos intergovernamentais 
em vigor concluídos com países terceiros 
que têm impacto no desenvolvimento das 
infra-estruturas e dos stocks de gás; antes 
de concluírem novos acordos 
intergovernamentais, os Estados-Membros 
informam e consultam a Comissão para 
que esta avalie a conformidade dos 
mesmos com a legislação do mercado 
interno, as suas implicações para a 
segurança energética a nível nacional e 
comunitário, incluindo a protecção das 
infra-estruturas energéticas essenciais, e 
os riscos geopolíticos.
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Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão estabelece um sistema 
contínuo de vigilância e de informação 
sobre a segurança do aprovisionamento 
de gás, que compreenderá as seguintes 
medidas:

a) preparação de relatórios anuais sobre o 
cumprimento das regras que regem o 
mercado interno no sector energético, 
nomeadamente no que respeita à 
transparência e ao cumprimento da 
legislação da União Europeia relativa à 
concorrência por empresas de países 
terceiros, especialmente pelos principais 
fornecedores, e por todas as suas filiais; 

b) avaliação do impacto, no mercado 
interno, das empresas energéticas de 
integração vertical de países terceiros e 
implementação do princípio da 
reciprocidade;

c) aplicação das medidas adequadas para 
impedir o investimento incontrolado, por 
empresas públicas estrangeiras, no sector 
energético da UE, em particular nas redes 
de transmissão do gás e da electricidade;

d) monitorização dos contratos de 
aprovisionamento em gás natural 
concluídos entre os Estados-Membros e 
países terceiros no tocante à sua 
conformidade com as regras do mercado 
interno europeu. A Comissão impõe a 
abolição de quaisquer cláusulas que 
tenham os mesmos efeitos que as 
cláusulas de destino, proibidas pela 
legislação europeia.
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