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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A Comissão propõe um regulamento relativo a medidas destinadas a garantir a segurança do 
aprovisionamento de gás e que revoga a Directiva 2004/67/CE, considerada insuficiente para 
gerir a questão do gás natural na União Europeia devido à dependência crescente dos 
Estados-Membros relativamente às importações de gás, aos riscos acrescidos para o 
aprovisionamento decorrentes do trânsito por países terceiros e aos maiores fluxos de gás, a 
par do desenvolvimento do mercado interno.

Na sua proposta de regulamento, a Comissão pretende definir claramente o papel que 
desempenharão o sector do gás, os Estados-Membros e as instituições comunitárias para fazer 
face a perturbações a curto e a longo prazo no aprovisionamento de gás. A Comissão optou 
pela via do regulamento, em vez da directiva, pelo facto de aquele ser de aplicação imediata e 
rápida pelas autoridades competentes dos Estados-Membros e pelas empresas do sector do gás 
natural, bem como por garantir a clareza e a coerência das normas e das obrigações em toda a 
Comunidade.

A presente proposta de regulamento tem por objectivo principal "aumentar a segurança do 
aprovisionamento em gás, criando incentivos ao investimento nas conexões necessárias para 
garantir o nível do indicador N-1, bem como os respectivos fluxos". A Comissão define o 
indicador N-1, como a capacidade técnica de, "em caso de perturbação da maior 
infra-estrutura de aprovisionamento de gás, a infra-estrutura restante (N 1) tenha capacidade 
para entregar o volume de gás necessário para satisfazer a procura total de gás da zona 
calculada durante um período de sessenta dias de procura de gás excepcionalmente elevada 
durante o período mais frio estatisticamente constatado todos os vinte anos".

A proposta de regulamento em apreço dá ênfase a) à capacidade de as empresas de 
fornecimento de gás abastecerem os seus clientes em toda a Comunidade durante o maior 
período possível e sem restrições a nível nacional, b) à possibilidade de recorrer a medidas 
não baseadas no mercado, decididas pela autoridade competente em situações de emergência 
depois de esgotadas todas as medidas baseadas no mercado e, c) ao papel reforçado da 
Comissão a fim de garantir o regular funcionamento do mercado interno.

O relator considera positivo o esforço desenvolvido pela Comissão para a criação de um 
regulamento que garanta a segurança do aprovisionamento de gás natural na União Europeia, 
em particular na sequência do recente diferendo entre a Rússia e a Ucrânia, que criou graves 
problemas ao adequado aprovisionamento de gás aos Estados-Membros. Considera 
igualmente que a coordenação em matéria de energia e de segurança do aprovisionamento em 
gás natural a nível comunitário vai no bom sentido.

O relator considera igualmente que a autoridade competente deve ter responsabilidades 
acrescidas para garantir a segurança do aprovisionamento em gás natural, manifesta, no 
entanto, o seu desacordo em relação ao importante papel desempenhado pelas empresas 
privadas de aprovisionamento de gás natural em períodos de crise, em particular no que diz 
respeito à sua política de preços.
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Manifesta, por conseguinte, a sua preocupação sobre em que medida o regulamento proposto 
contempla as medidas necessárias para evitar políticas de preços especulativas por parte das 
empresas de fornecimento de gás natural em períodos de crise. 

ALTERAÇÕES

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

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Com vista à sustentabilidade a 
longo prazo do mercado comunitário do 
gás, é essencial que as medidas tomadas 
com vista a garantir a segurança do 
aprovisionamento de gás não provoquem 
indevidamente distorções da concorrência 
ou do funcionamento eficaz do mercado 
interno.

Alteração 2

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 

(23) Para reforçar a solidariedade entre os 
Estados-Membros em caso de emergência
na União 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, tal como 
previsto no Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia,
nomeadamente acordos comerciais entre 
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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.

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.

Justificação

Em 1 de Dezembro entrou em vigor o Tratado de Lisboa e agora a UE funciona segundo uma 
nova base jurídica. Portanto, é necessário recordar que o artigo 176.º-A do Tratado de 
Lisboa afirma que: “(...) 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”.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 31-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(31-A) As instituições da União Europeia 
devem conceder uma prioridade 
particular ao projecto do gasoduto 
“Nabucco”.

Alteração 4

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 

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, bem 
como a implementação de medidas 
excepcionais quando o mercado não 
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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.

possa 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 União, 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 
solidariedade entre os Estados-Membros.

Justificação

Em 1 de Dezembro entrou em vigor o Tratado de Lisboa e agora a UE funciona segundo uma 
nova base jurídica. Portanto, é necessário recordar que o artigo 176.º-A do Tratado de 
Lisboa afirma que: “(...) 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”.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) «Clientes protegidos»: todos os clientes 
domésticos já ligados a uma rede de 
distribuição de gás e, se o Estado-Membro 
em causa assim o decidir, as pequenas e 
médias empresas, as escolas e os hospitais, 
desde que já estejam ligados a uma rede de 
distribuição de gás;

(1) «Clientes protegidos»: todos os clientes 
domésticos já ligados a uma rede de 
distribuição de gás e, se o Estado-Membro 
em causa assim o decidir - após a 
realização duma avaliação de impacto e 
de risco pelo Estado-Membro de acordo 
com o artigo 8.º, tendo em conta a 
viabilidade técnica e uma análise da 
relação custo-benefício -, podem ser 
incluídas as pequenas e médias empresas, 
as escolas e os hospitais, desde que já 
estejam ligados a uma rede de distribuição 
de gás;

Justificação

Os clientes domésticos, enquanto clientes protegidos, devem ser abastecidos durante as crises 
de aprovisionamento de gás. Se um Estado-Membro decidir abranger outros clientes 
protegidos além dos consumidores domésticos, tal decisão deve basear-se numa avaliação de 
impacto correcta que avalie também os custos e benefícios para o mercado, uma vez que uma 
definição alargada deste tipo pode gerar custos significativos a suportar pelos clientes finais.
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Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A segurança do aprovisionamento de gás 
é tarefa das empresas de gás natural, das 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros, dos clientes industriais 
do gás e da Comissão, dentro das 
respectivas áreas de responsabilidade.
Exige um elevado grau de cooperação 
entre estes actores.

1. A segurança do aprovisionamento de gás 
é tarefa das empresas de gás natural, das 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros, dos clientes industriais 
do gás e da Comissão, dentro das 
respectivas áreas de responsabilidade.
Exige-se um elevado grau de cooperação 
entre estes actores, sendo essenciais a 
transparência e um eficaz intercâmbio de 
informações.

Justificação

Como a questão do aprovisionamento de gás está politizada, há necessidade duma 
abordagem unificada desta matéria no seio da UE.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Até [31 de Março de 2011; 12 meses 
após a entrada em vigor], o mais tardar, a 
autoridade competente, depois de 
consultadas as empresas de gás natural, as 
organizações pertinentes representativas 
dos interesses dos clientes domésticos e 
industriais e a autoridade reguladora, caso 
não seja a autoridade competente, 
estabelece:

1. Até…*, com base na avaliação de 
impacto e de risco efectuada de acordo 
com o artigo 8.º, a autoridade competente, 
depois de consultadas as empresas de gás 
natural, as organizações pertinentes 
representativas dos interesses dos clientes 
domésticos e industriais e a autoridade 
reguladora, caso não seja a autoridade 
competente, estabelece:
------------

* Data a inserir pelo JO: 12 meses após a entrada 
em vigor do presente regulamento.

Justificação

Cada Estado-Membro realizará uma avaliação de impacto e de risco ao preparar medidas 
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preventivas e planos de emergência com base numa metodologia comum da UE, permitindo 
ao Estado-Membro ter em conta, quando for adequado, as circunstâncias nacionais 
específicas.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Durante o processo mencionado no n.º 2, 
a Comissão pode recomendar qual o nível 
regional a que a troca de informações e as 
consultas devem ter lugar. A Comissão, 
depois de consultar a Rede Europeia de 
Operadores de Redes de Transporte de Gás
(«ENTSO-G») e a Agência de Cooperação 
dos Reguladores da Energia («ACER»),
pode igualmente recomendar o 
estabelecimento de um plano conjunto ao 
nível regional.

3. Durante o processo mencionado no n.º 2, 
a Comissão pode recomendar qual o nível 
regional a que a troca de informações e as 
consultas devem ter lugar. A Comissão, 
depois de consultar a Rede Europeia de 
Operadores de Redes de Transporte de Gás
(«ENTSO-G», a Agência de Cooperação 
dos Reguladores da Energia («ACER») e o 
Grupo de Coordenação do Gás pode 
igualmente recomendar o estabelecimento 
de um plano conjunto ao nível regional.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

6. No prazo de seis meses após a 
notificação dos planos pelas autoridades 
competentes, a Comissão avalia os planos 
de todos os Estados-Membros. A Comissão 
consulta a ENTSO-G, a ACER, o Grupo de 
Coordenação do Gás e outras partes 
interessadas sobre esses planos. Caso 
considere que um plano não é eficaz para 
reduzir os riscos identificados na avaliação 
de riscos ou que é incoerente com os 
cenários de risco ou com os planos dos 
outros Estados-Membros, ou que não 
respeita as disposições do presente 
regulamento ou outras disposições do 
direito comunitário, a Comissão pode 
pedir que o plano seja modificado.

6. No prazo de seis meses após a 
notificação dos planos pelas autoridades 
competentes, a Comissão avalia os planos 
de todos os Estados-Membros e todos os 
planos conjuntos regionais. A Comissão 
consulta a ENTSO-G, a ACER, o Grupo de 
Coordenação do Gás e outras partes 
interessadas sobre esses planos. Caso 
considere que um plano não é eficaz para 
reduzir os riscos identificados na avaliação 
de riscos ou que é incoerente com os 
cenários de risco ou com os planos dos 
outros Estados-Membros ou outros planos 
regionais, ou que não respeita as 
disposições do presente regulamento ou 
outras disposições do direito da União 
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Europeia, a Comissão pode pedir que o 
plano seja modificado.

Alteração 10

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 eficácia de custos e económica, a 
concorrência leal, os efeitos no 
funcionamento do mercado interno da 
energia e o impacto no ambiente.

Justificação

A noção de eficácia de custos determina melhor que o plano de acção preventivo deve ter em 
conta a concretização do objectivo ao custo mais baixo.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até [31.03.14; 3 anos após a entrada 
em vigor], o mais tardar, a autoridade 
competente garante que, em caso de 
perturbação da maior infra-estrutura de
aprovisionamento de gás, a infra-estrutura
restante (N-1) tenha capacidade para 
entregar o volume de gás necessário para 
satisfazer a procura total de gás da zona 
calculada durante um período de sessenta 
dias de procura de gás excepcionalmente 
elevada durante o período mais frio 
estatisticamente constatado todos os vinte 
anos.

1.  Até …*, a autoridade competente 
garante que, em caso de perturbação de 
fluxos no maior ponto de transporte de 
entrada de gás, a infra-estrutura disponível 
(N-1) tenha capacidade para entregar o 
volume de gás necessário para satisfazer a 
procura  de gás dos clientes protegidos da 
zona calculada durante um dia de procura 
de gás excepcionalmente elevada durante o 
período mais frio estatisticamente 
constatado todos os vinte anos.

------------

* Data a inserir pelo JO: 6 anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento.

Justificação

O prazo de 3 anos avançado na proposta de regulamento é irrealista. Os elevados 
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investimentos em novas infra-estruturas, necessários para cumprir a norma N-1, 
principalmente na Europa Central e do Sudeste, exigem, pelo menos, 5 ou 6 anos, consoante 
o respectivo âmbito. O n.º 1 do artigo 6 pode implicar enormes necessidades de investimento 
em novas capacidades, gerando custos significativos e o aumento dos preços do gás pagos 
pelos clientes finais, caso não se observe uma limitação ao absolutamente necessário. A bem 
da coerência com a norma de aprovisionamento referida no artigo 7, e a regra N-1 deve 
reflectir a procura de gás unicamente dos clientes protegidos.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os operadores de redes de transporte 
devem instaurar uma capacidade física 
permanente para transportar gás em ambos 
os sentidos, em todas as interconexões, no 
prazo de dois anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento, excepto 
nos casos em que, a pedido de uma 
autoridade competente, a Comissão 
decida que a adição de capacidade de fluxo 
bidireccional não irá aumentar a segurança 
do aprovisionamento de nenhum 
Estado-Membro. Essa decisão pode ser 
revista caso as circunstâncias se alterem. O 
nível da capacidade de fluxo bidireccional 
deve ser atingido de um modo 
economicamente eficiente e, pelo menos, 
ter em conta a capacidade necessária para 
respeitar as normas de aprovisionamento 
estabelecidas no artigo 7.º. Nesse período 
de dois anos, o operador da rede de 
transporte de gás adapta o funcionamento 
do conjunto da rede de modo a permitir 
fluxos de gás bidireccionais.

5. Se for necessário, em conformidade 
com a avaliação de impacto e de risco 
efectuada de acordo com o artigo 8.º, e 
tendo em conta a viabilidade técnica e 
uma análise da relação custo-benefício,
os operadores de redes de transporte 
devem, até…*, instaurar uma capacidade 
física permanente para transportar gás em 
ambos os sentidos nas interconexões em
que a adição de capacidade de fluxo 
bidireccional irá aumentar a segurança do 
aprovisionamento, em particular, durante 
uma emergência. A avaliação pode ser 
revista caso as circunstâncias se alterem.
Nesse período de três anos, o operador da 
rede de transporte de gás - em 
conformidade com a avaliação de impacto 
e de risco efectuada de acordo com o 
artigo 8.º, e tendo em conta a viabilidade 
técnica e uma análise da relação custo 
benefício - adapta o funcionamento do 
conjunto da rede de modo a permitir fluxos 
de gás bidireccionais.
------------

* Data a inserir pelo JO: três anos após a entrada 
em vigor do presente regulamento.

Justificação

Não deve exigir-se a imposição duma capacidade física permanente ao transporte de gás em 
ambos os sentidos em todas as interconexões sem avaliar primeiro se tal é tecnicamente 
viável e/ou economicamente possível ou adequado em circunstâncias específicas. É 
necessária uma avaliação de riscos e de impacto prévia para evitar custos desnecessários 
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para os clientes finais. 

O período de dois anos para a instauração de capacidade física permanente só pode ser 
cumprido se forem necessárias pequenas modificações das infra-estruturas. Modificações 
maiores - como a instalação duma nova unidade de compressão - exigem mais tempo.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade competente toma medidas 
para garantir o aprovisionamento de gás 
aos clientes protegidos no Estado-Membro 
em caso de:

1. A autoridade competente obriga as 
empresas de abastecimento a garantir o 
aprovisionamento de gás aos clientes 
protegidos no Estado-Membro em caso de:

Justificação

Deve ser tarefa primordial das empresas de abastecimento garantir as normas de 
aprovisionamento. As normas de aprovisionamento causam custos adicionais aos clientes 
protegidos. O período a abranger pela norma de aprovisionamento não deve ser mais longo 
do que o necessário para evitar custos desproporcionados e não prejudicar a competitividade 
do gás enquanto combustível com baixas emissões de carbono. Nos últimos 40 anos, desde 
que foi construída a grande infra-estrutura de transporte de gás para a Europa, a única 
grande interrupção do abastecimento durou 13 dias. Um período de trinta dias para a norma 
de aprovisionamento seria, pois, mais do que suficiente para cobrir todas as eventualidades e 
reduziria consideravelmente os custos. Um período de 30 dias basta para restaurar os 
aprovisionamentos de gás ou aplicar medidas adicionais, como os aprovisionamentos via 
fluxos bidireccionais.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) um período de sessenta dias de procura
de gás excepcionalmente elevada durante 
os períodos climáticos mais frios 
estatisticamente constatados de vinte em 
vinte anos.

b) um período de trinta dias de procura de 
gás excepcionalmente elevada durante os 
períodos climáticos mais frios 
estatisticamente constatados de vinte em 
vinte anos.
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Justificação

Deve ser tarefa primordial das empresas de abastecimento garantir as normas de 
aprovisionamento. As normas de aprovisionamento causam custos adicionais aos clientes 
protegidos. O período a abranger pela norma de aprovisionamento não deve ser mais longo 
do que o necessário para evitar custos desproporcionados e não prejudicar a competitividade 
do gás enquanto combustível com baixas emissões de carbono. Nos últimos 40 anos, desde 
que foi construída a grande infra-estrutura de transporte de gás para a Europa, a única 
grande interrupção do abastecimento durou 13 dias. Um período de trinta dias para a norma 
de aprovisionamento seria, pois, mais do que suficiente para cobrir todas as eventualidades e 
reduziria consideravelmente os custos. Um período de 30 dias basta para restaurar os 
aprovisionamentos de gás ou aplicar medidas adicionais, como os aprovisionamentos via 
fluxos bidireccionais.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A autoridade competente toma medidas 
para garantir o aprovisionamento de gás 
aos clientes protegidos durante um período 
de sessenta dias igualmente no caso de 
uma emergência, conforme definida no 
artigo 9.º, n.º 2. A autoridade competente
envida todos os esforços para manter o 
aprovisionamento dos clientes protegidos 
durante tanto tempo quanto necessário.

2. A autoridade competente obriga as 
empresas de abastecimento a garantir o 
aprovisionamento de gás aos clientes 
protegidos durante um período de trinta
dias igualmente no caso de uma 
emergência, conforme definida no artigo 
9.º, n.º 2. As empresas de abastecimento, 
em colaboração com a autoridade 
competente, envidam todos os esforços 
para manter o aprovisionamento dos 
clientes protegidos durante tanto tempo 
quanto possível com base em medidas de 
segurança do abastecimento de gás 
baseadas no mercado.

Justificação

Deve ser tarefa primordial das empresas de abastecimento garantir as normas de 
aprovisionamento. Um período de trinta dias reduziria os custos para os consumidores –
veja-se o n.º 1 do artigo 7.º.

O mercado deve operar o máximo de tempo possível e os mecanismos baseados no mercado 
devem desenvolver os instrumentos físicos e contratuais para manter o abastecimento dos 
clientes protegidos.

Alteração 16
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As obrigações impostas às empresas de 
gás natural para o cumprimento da norma
de aprovisionamento previstas nos n.ºs 1 e 
2 não serão discriminatórias e não podem 
impor encargos indevidos às novas e às 
pequenas empresas.

3. As obrigações impostas às empresas de 
gás natural para o cumprimento das 
normas de aprovisionamento previstas nos 
n.ºs 1 e 2 não serão discriminatórias e não 
podem impor encargos indevidos a essas
empresas.

Justificação

Só é possível alcançar os objectivos da proposta de regulamento se o papel e as 
responsabilidades de cada agente forem claramente definidos com base em normas 
aplicáveis a todos os agentes do mercado em base de igualdade, incluindo as novas e as 
pequenas empresas.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até [30.09.10; 6 meses após a entrada 
em vigor], cada autoridade competente
avalia plenamente os riscos que afectam a 
segurança do aprovisionamento de gás no 
seu Estado-Membro mediante:

1. Até …*, cada autoridade competente
realiza uma avaliação de impacto e de 
risco que servirá de base para:

a) a utilização das normas especificadas 
nos artigos 6.º e 7.º;

a) a definição do perfil de risco do 
Estado-Membro em causa, tendo em 
consideração todas as circunstâncias 
nacionais e regionais pertinentes;

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

b) o estabelecimento do plano de acção 
preventivo do Estado-Membro em causa;

c) a elaboração de vários cenários de 
procura excepcionalmente elevada e de 
perturbação do aprovisionamento, como 
falhas nas principais infra-estruturas de 
transporte, nas instalações de 
armazenamento, nos terminais de GNL e 
interrupções de fornecimento por parte 

c) o estabelecimento do plano de 
emergência do Estado-Membro em causa;
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dos fornecedores de países terceiros;
d) a identificação da interacção e 
correlação dos riscos com outros 
Estados-Membros.

A avaliação de impacto e de risco terá 
como base as normas especificadas nos 
artigos 6.º e 7.º e incluirá a elaboração de 
vários cenários de procura 
excepcionalmente elevada e de perturbação 
do aprovisionamento, como falhas nas 
principais infra-estruturas de transporte, 
nas instalações de armazenamento, nos 
terminais de GNL e interrupções de 
fornecimento por parte dos produtores de 
países terceiros; será tomada em 
consideração a interacção e a correlação 
dos riscos com outros Estados-Membros.
--------------

* Data a inserir pelo JO: 12 meses a contar da 
data de entrada em vigor do presente regulamento.

Justificação

O prazo para a avaliação dos riscos e do impacto, nos termos do n.º1 do artigo 8.º, deveria 
ser igual ao previsto no n.º 1 do artigo 4.º. O regulamento proposto cria grandes obrigações 
em matéria estrutural para os Estados-Membros, como, por exemplo, a norma relativa à 
infra-estrutura (N-1) ou disposições vinculativas em matéria de fluxos bidireccionais. É 
necessário avaliar cuidadosamente as medidas propostas a fim de evitar que as novas 
capacidades permaneçam por utilizar, gerando custos irrecuperáveis e levando a aumentos 
dos preços para o consumidor final. A avaliação de impacto e de riscos deve ser efectuada 
por cada Estado-Membro de acordo com a metodologia comum, de forma a permitir que 
cada Estado-Membro tenha em conta as circunstâncias e as especificidades nacionais, se 
necessário. Os resultados dessas avaliações devem reflectir-se nos planos de acção 
preventivos e de emergência. Poderiam igualmente ser elaborados planos análogos a nível 
regional.

Alteração 18

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. A avaliação de impacto e de risco 
terá em conta a viabilidade técnica e uma 
análise da relação custo-benefício. Tal 
deve ocorrer, em particular, antes de 
qualquer alargamento potencial a nível 
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nacional da definição de clientes 
protegidos para além dos clientes 
domésticos.

Justificação

O prazo para a avaliação dos riscos e do impacto, nos termos do n.º1 do artigo 8.º, deveria 
ser igual ao previsto no n.º 1 do artigo 4.º. O regulamento proposto cria grandes obrigações 
em matéria estrutural para os Estados-Membros, como, por exemplo, a norma relativa à 
infra-estrutura (N-1) ou disposições vinculativas em matéria de fluxos bidireccionais. É 
necessário avaliar cuidadosamente as medidas propostas a fim de evitar que as novas 
capacidades permaneçam por utilizar, gerando custos irrecuperáveis e levando a aumentos 
dos preços para o consumidor final. A avaliação de impacto e de riscos deve ser efectuada 
por cada Estado-Membro de acordo com a metodologia comum, de forma a permitir que 
cada Estado-Membro tenha em conta as circunstâncias e as especificidades nacionais, se 
necessário. Os resultados dessas avaliações devem reflectir-se nos planos de acção 
preventivos e de emergência. Poderiam igualmente ser elaborados planos análogos a nível 
regional.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Na sequência duma recomendação 
da Comissão, em conformidade com o 
artigo 4.º, n.º 3, ou em caso de 
estabelecimento de um plano conjunto 
regional, nos termos do artigo 4.º, n.º 4, as 
obrigações enunciadas no presente artigo 
podem ser cumpridas a nível regional.

Justificação

O prazo para a avaliação dos riscos e do impacto, nos termos do n.º1 do artigo 8.º, deveria 
ser igual ao previsto no n.º 1 do artigo 4.º. O regulamento proposto cria grandes obrigações 
em matéria estrutural para os Estados-Membros, como, por exemplo, a norma relativa à 
infra-estrutura (N-1) ou disposições vinculativas em matéria de fluxos bidireccionais. É 
necessário avaliar cuidadosamente as medidas propostas a fim de evitar que as novas 
capacidades permaneçam por utilizar, gerando custos irrecuperáveis e levando a aumentos 
dos preços para o consumidor final. A avaliação de impacto e de riscos deve ser efectuada 
por cada Estado-Membro de acordo com a metodologia comum, de forma a permitir que 
cada Estado-Membro tenha em conta as circunstâncias e as especificidades nacionais, se 
necessário. Os resultados dessas avaliações devem reflectir-se nos planos de acção 
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preventivos e de emergência. Poderiam igualmente ser elaborados planos análogos a nível 
regional.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Até …*, cada plano conjunto 
regional, nos termos do n.º 4 do artigo 4.º, 
deve incluir uma avaliação exaustiva dos 
riscos para a segurança do 
aprovisionamento de gás na respectiva 
região, tendo em conta as avaliações dos 
riscos previamente efectuadas pelos 
Estados-Membros participantes.
-----------

* Data a inserir pelo JO: nove meses após a data 
de entrada em vigor do presente regulamento.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Até…*, a Comissão efectua uma 
avaliação exaustiva dos riscos para a 
segurança do aprovisionamento de gás na 
UE, tendo em conta as avaliações dos 
riscos previamente efectuadas pelos 
Estados-Membros e os planos conjuntos 
regionais.
------------

* Data a inserir pelo JO: 12 meses após a entrada 
em vigor do presente regulamento.

Alteração 22
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Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

(7) identifica a contribuição das medidas 
não baseadas no mercado planeadas ou a 
aplicar para o nível de Emergência 
enumeradas no anexo III e avalia até que 
ponto a utilização de medidas não baseadas 
no mercado é necessária para fazer frente à 
crise, avalia os seus efeitos e define os 
procedimentos para as pôr em prática;

(7) identifica a contribuição das medidas 
não baseadas no mercado planeadas ou a 
aplicar para o nível de Emergência 
enumeradas no anexo III, avalia, com base 
numa análise transparente da relação 
custo-benefício, até que ponto a utilização 
de medidas não baseadas no mercado é 
necessária para fazer frente à crise, e 
apenas em último recurso para garantir a 
continuidade do aprovisionamento de gás,
avalia os seus efeitos e define os 
procedimentos para as pôr em prática;

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) nível de alerta precoce (Alerta 
Precoce): quando existem informações 
concretas, sérias e fiáveis, eventualmente 
espoletadas por um mecanismo de alerta 
precoce, de que pode ocorrer algo que 
deteriore as condições de 
aprovisionamento;

(1) nível de alerta precoce (Alerta 
Precoce): informações concretas, sérias e 
fiáveis sugerem que as condições de 
aprovisionamento podem deteriorar-se a 
curto prazo; espera-se que o mercado 
resolva o problema sem a intervenção da 
autoridade competente;

Justificação

Os níveis de crise devem ser explanados detalhadamente e claramente distinguidos uns dos 
outros, a fim de evitar qualquer confusão em caso de emergência. A abordagem a três níveis 
definida na Directiva de 2004 com vista a garantir a segurança do aprovisionamento 
(I: empresas; II: Estados-Membros; III: Comissão), já não figura claramente na proposta de 
regulamento. É conveniente reintroduzir este princípio na proposta de regulamento. Durante 
as duas primeiras fases de crise, espera-se que o mercado resolva sozinho o problema; 
porém, numa verdadeira crise/emergência, quando os mecanismos de mercado, só por si, 
forem insuficientes para fazer face à crise, os Estados-Membros devem envolver-se.

Alteração 24
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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 
Comissão considere que não, ou que já 
não, se justifica.

6. A Comissão verifica no prazo de três 
dias se a declaração de emergência
preenche os critérios indicados no n.º 2, 
ponto 3, 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 
Comissão considere que não, ou que já 
não, se justifica.

Justificação

É necessário reduzir o prazo, dado que frequentemente as consequências duma crise 
energética já são visíveis após alguns dias e podem já ter um impacto negativo na economia.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Os planos de emergência são 
actualizados de dois em dois anos. 

Alteração 26

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 

1. A Comissão pode declarar uma 
emergência da União a pedido de uma 
autoridade competente ou se a União
perder mais de 10 % das suas importações 
diárias de gás de países terceiros – o que 
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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.

corresponde ao consumo diário de certos 
Estados-Membros -, segundo os cálculos 
da ENTSO-G. Pode declarar emergência
na União para regiões geográficas 
especificamente afectadas que englobem
mais do que um Estado-Membro.

Justificação

É necessário recordar que uma diminuição de 10% das importações diárias de gás já 
corresponde à dimensão do consumo diário de um pequeno Estado-Membro, pelo que a 
adopção do limite de 10% é importante.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) implementação dos planos; (g) planos de acção preventivos e de 
emergência e implementação das medidas 
neles previstas;

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As autoridades competentes e a 
Comissão preservam a confidencialidade 
das informações comercialmente sensíveis.

3. As autoridades competentes e a 
Comissão instituem uma estrutura para 
preservar a confidencialidade e a 
protecção das informações comercialmente 
sensíveis.

Alteração 29
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Proposta de regulamento
Artigo 14 

Texto da Comissão Alteração

Acompanhamento Acompanhamento pela Comissão
Até […], a Comissão, depois de avaliados 
os planos notificados e após consulta do 
Grupo de Coordenação do Gás, elabora as 
suas conclusões quanto aos eventuais 
meios de reforçar a segurança do 
aprovisionamento a nível comunitário e 
apresenta um relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre a aplicação 
do presente regulamento. O relatório
incluirá, se for caso disso, recomendações 
para melhorar o presente regulamento.

Até […], a Comissão, depois de avaliados 
os planos notificados e após consulta do 
Grupo de Coordenação do Gás, elabora as 
suas conclusões quanto aos eventuais 
meios de reforçar a segurança do 
aprovisionamento a nível da União e
quanto á necessidade de efectuar uma 
avaliação do risco e de estabelecer um 
plano de acção preventivo e um plano de 
emergência a nível da União e apresenta 
um relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre a aplicação do presente 
regulamento. O relatório incluirá, se for 
caso disso, recomendações para melhorar o 
presente regulamento.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O relatório inclui igualmente uma 
análise SWOT sobre a responsabilidade 
pela aplicação das medidas em matéria de 
preservação da segurança do 
aprovisionamento de gás definidas no 
presente regulamento. A Comissão 
pondera também se essa responsabilidade 
deve ou não ser atribuída ao Grupo 
Europeu de Reguladores da Electricidade 
e do Gás (ERGEG), em vez de a atribuir 
às autoridades competentes dos 
Estados-Membros.

Alteração 31
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Proposta de regulamento
Artigo 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 14.º-A
Projecto do gasoduto “Nabucco”

As instituições da União Europeia devem 
conferir uma prioridade particular ao 
projecto do gasoduto “Nabucco” no que 
respeita ao seu perfil político e 
financiamento.

Justificação

Num regulamento referente à segurança do aprovisionamento de gás, a diversificação do 
mesmo deve ser uma componente importante. Neste contexto, o gasoduto “Nabucco” pode 
constituir uma alternativa às actuais fontes de gás ao dispor da União Europeia.
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