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Alteração 23
Thomas Ulmer 

Proposta de regulamento
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia e, nomeadamente, 
o seu artigo 95.º,

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, e, 
nomeadamente, o seu artigo 122.º,

Or. de

Justificação

A proposta tem como objectivo principal assegurar o aprovisionamento de gás em situações 
de crise. O n.º 1 do artigo 100.º do Tratado CE constitui o princípio de competência 
directamente mais relevante, que se aplica a este tipo de "dificuldades graves no 
aprovisionamento de certos produtos". As alterações previstas relativamente à directiva em 
vigor não pressupõem qualquer modificação da base jurídica.

Alteração 24
Thomas Ulmer 

Proposta de regulamento
Considerando 8 

Texto da Comissão Alteração

(8) A falha da maior infra-estrutura única 
de gás ou da maior fonte de 
aprovisionamento de gás, o chamado 
princípio N-1, é um cenário realista. 
Utilizar a falha dessa infra-estrutura ou 
fonte de aprovisionamento como padrão 
de referência do que os Estados-Membros 
deverão poder compensar é um bom ponto 
de partida para garantir a sua segurança de 
aprovisionamento

(8) A falha da maior infra-estrutura única 
de gás, o chamado princípio N-1, é um 
cenário realista. Utilizar a falha dessa infra-
estrutura como padrão de referência do que 
os Estados-Membros deverão poder 
compensar é um bom ponto de partida para 
garantir a sua segurança de 
aprovisionamento 

Or. de

Justificação

A crise do gás no início de 2009 demonstrou que as empresas estão em condições de 
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assegurar o aprovisionamento, mesmo em caso de falha de uma fonte de aprovisionamento de 
gás.

Alteração 25
Thomas Ulmer 

Proposta de regulamento
Considerando 10 

Texto da Comissão Alteração

(10) Os investimentos em novas infra-
estruturas de gás devem ser fortemente 
promovidos. O seu objectivo deve ser 
aumentar a segurança do aprovisionamento 
de gás e ao mesmo tempo garantir o 
correcto funcionamento do mercado 
interno do gás natural. Se um investimento 
em infra-estruturas for de natureza 
transfronteiras, a Agência de Cooperação 
dos Reguladores da Energia («ACER»), 
criada pelo Regulamento (CE) n.º …/ … 
do Parlamento Europeu do Conselho, e a 
Rede Europeia de Operadores de Redes de 
Transporte de Gás («ENTSO-G») devem 
ser envolvidas no processo para melhor ter 
em conta as implicações transfronteiras.

(10) Os investimentos em novas infra-
estruturas de gás devem ser fortemente 
promovidos. O seu objectivo deve ser 
aumentar a segurança do aprovisionamento 
de gás e ao mesmo tempo garantir o 
correcto funcionamento do mercado 
interno do gás natural.  Os investimentos 
devem ser efectuados pelas empresas, 
como princípio fundamental, com base 
em incentivos económicos. Se um 
investimento em infra-estruturas for de 
natureza transfronteiras, a Agência de 
Cooperação dos Reguladores da Energia 
(«ACER»), criada pelo Regulamento (CE) 
n.º …/ … do Parlamento Europeu do 
Conselho, e a Rede Europeia de 
Operadores de Redes de Transporte de Gás 
(«ENTSO-G») devem ser envolvidas no 
processo para melhor ter em conta as 
implicações transfronteiras.

Or. de

Justificação

As práticas de regulação europeias devem proporcionar às empresas incentivos a novos 
investimentos.
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Alteração 26
Justas Vincas Paleckis 

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 Cooperação para o 
Desenvolvimento (ICD), podem 
igualmente financiar acções em países 
terceiros com vista a melhorar a segurança 
do aprovisionamento energético.

(11) Há diferentes fundos comunitários 
disponíveis para apoiar os Estados-
Membros no financiamento dos 
investimentos necessários em produção, 
em infra-estruturas e em medidas de 
eficiência energética, 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 Cooperação para o 
Desenvolvimento (ICD), podem 
igualmente financiar acções em países 
terceiros com vista a melhorar a segurança 
do aprovisionamento energético. O 
financiamento comunitário é 
particularmente importante para 
melhorar a interconexão das regiões e dos 
Estados-Membros considerados "ilhas 
energéticas".

Or. en

Alteração 27
Justas Vincas Paleckis 

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Uma definição precisa dos papéis e 
das responsabilidades de todas as empresas 
de gás natural e das autoridades 

(15) Uma definição precisa dos papéis e 
das responsabilidades de todas as empresas 
de gás natural, das autoridades 
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competentes é, portanto, crucial para 
manter o bom funcionamento do mercado 
interno, sobretudo em situações de 
perturbação do aprovisionamento e de 
crise.

competentes e da Comissão é, portanto, 
crucial para manter o bom funcionamento 
do mercado interno, sobretudo em 
situações de perturbação do 
aprovisionamento e de crise.

Or. en

Alteração 28
Thomas Ulmer 

Proposta de regulamento
Considerando 17 

Texto da Comissão Alteração

(17) Para o bom funcionamento do 
mercado é essencial que as empresas de 
gás natural efectuem atempadamente 
investimentos na produção interna e nas 
infra-estruturas, como as interconexões, os 
equipamentos que permitem fluxos 
bidireccionais nos gasodutos, o 
armazenamento e as instalações de 
regaseificação do GNL, tendo em mente a 
possibilidade de perturbações no 
aprovisionamento como as que ocorreram 
em Janeiro de 2009.

(17) Para o bom funcionamento do 
mercado é essencial que as empresas de 
gás natural efectuem atempadamente 
investimentos na produção interna e nas 
infra-estruturas, como as interconexões ou 
os equipamentos que permitem fluxos 
bidireccionais nos gasodutos, tendo em 
mente a possibilidade de perturbações no 
aprovisionamento como as que ocorreram 
em Janeiro de 2009.

Or. de

Justificação

À excepção do fluxo bidireccional, não se devem estabelecer regras que especifiquem os 
investimentos a efectuar em infra-estruturas. Caso contrário, impor-se-iam encargos 
irrazoáveis e desproporcionados às novas e às pequenas empresas.
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Alteração 29
Justas Vincas Paleckis 

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Para garantir o mais alto nível de 
preparação em caso de perturbação do 
aprovisionamento, todas as empresas de 
gás natural em colaboração com as 
autoridades competentes devem estabelecer 
planos de emergência. Esses planos devem 
ser coerentes entre si. Devem ter em conta 
as boas práticas dos planos existentes e 
definir claramente os papéis e as 
responsabilidades de todas as empresas de 
gás natural e autoridades competentes 
envolvidas. Se possível e necessário, 
devem ser estabelecidos planos de 
emergência conjuntos a nível regional. 

(22) Para garantir o mais alto nível de 
preparação em caso de perturbação do 
aprovisionamento, todas as empresas de 
gás natural em colaboração com as 
autoridades competentes devem estabelecer 
planos de emergência. Esses planos devem 
ser coerentes entre si, ao nível nacional, 
regional e comunitário. Devem ter em 
conta as boas práticas dos planos existentes 
e definir claramente os papéis e as 
responsabilidades de todas as empresas de 
gás natural e autoridades competentes 
envolvidas. Se possível e necessário, 
devem ser estabelecidos planos de 
emergência conjuntos a nível regional. 

Or.   en

Alteração 30
Thomas Ulmer

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 

(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 ou aumento das exportações 
de gás. As medidas de solidariedade podem 
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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.

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. Os 
acordos comerciais entre empresas, 
resultantes do estabelecimento de planos 
conjuntos de acções preventivas ou planos 
de emergência, devem ser promovidos.

Or. de

Justificação

Não se devem estabelecer quaisquer objectivos vinculativos relativamente a eventuais 
medidas de solidariedade ou a mecanismos de compensação.

Alteração 31
Bogusław Sonik 

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 ou geológicas 
menos favoráveis, os Estados-Membros 
devem conceber medidas específicas para 
exercerem essa solidariedade, como 
estipula o n.º 2 do artigo 194.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União 
Europeia, 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.
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Or. en

Justificação

Ao abrigo dos ajustes resultantes da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, a base jurídica 
da proposta sobre a segurança do aprovisionamento de gás (COM(2009)0363) foi alterada: 
em vez do "antigo" artigo 95.º (aproximação das legislações), passa-se a considerar o n.º 2 
do "novo" artigo 194.º (energia). 

Alteração 32
Justas Vincas Paleckis 

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 ou geológicas 
menos favoráveis como, por exemplo, os 
Estados-Membros considerados "ilhas 
energéticas", 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.

Or. en
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Alteração 33
Justas Vincas Paleckis 

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Dado que os objectivos da acção que 
visa garantir a segurança do 
aprovisionamento de gás na Comunidade 
não podem ser suficientemente realizados 
pelos Estados-Membros apenas e podem, 
devido à escala ou aos efeitos da acção, ser 
mais bem realizados a nível comunitário, a 
Comunidade pode adoptar medidas de 
acordo com o princípio da subsidiariedade 
enunciado no artigo 5.º do Tratado. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, o presente regulamento não excede 
o necessário para atingir aqueles 
objectivos.

(32) Dado que os objectivos da acção que 
visa garantir a segurança do 
aprovisionamento de gás na Comunidade 
não podem ser suficientemente realizados 
pelos Estados-Membros apenas e podem, 
devido à escala ou aos efeitos da acção, ser 
mais bem realizados a nível regional ou
comunitário, a Comunidade pode adoptar 
medidas de acordo com o princípio da 
subsidiariedade enunciado no artigo 5.º do 
Tratado. Em conformidade com o princípio 
da proporcionalidade consagrado no 
mesmo artigo, o presente regulamento não 
excede o necessário para atingir aqueles 
objectivos.

Or. en

Alteração 34
Thomas Ulmer 

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – 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;

Or. de
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Justificação

O conceito de "clientes vulneráveis" abrange essencialmente os clientes domésticos, tal como 
definidos na legislação alemã relativa ao sector da energia e, se for caso disso, as escolas e 
os hospitais.  Se os Estados-Membros decidirem alargar este conceito, tal como lhes é 
permitido através desta disposição facultativa, é importante que o façam sem prejuízo de 
terceiros (neste caso, seria necessário introduzir um mecanismo de monitorização, 
envolvendo, por exemplo, o Grupo de Coordenação do Gás). Além disso, uma disposição 
facultativa deste género adequar-se-ia mais a uma directiva do que a um regulamento, uma 
vez que concede uma margem de manobra considerável aos Estados-Membros numa fase de 
implementação. 

Alteração 35
Justas Vincas Paleckis 

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2– parágrafo 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, as pequenas e 
médias empresas, as escolas, os hospitais e 
outras instituições que prestem serviços 
públicos educativos, sociais e de saúde, 
desde que já estejam ligados a uma rede de 
distribuição de gás;

Or. en

Alteração 36
Thomas Ulmer 

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 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 

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 
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grau de cooperação entre estes actores. grau de cooperação entre estes actores. No 
que respeita à solução a dar ao problema 
de uma ruptura importante do 
aprovisionamento, o presente 
regulamento estabelece um mecanismo 
baseado numa abordagem em três fases. 
Durante a primeira fase, são as empresas 
individuais e os grupos de empresas que 
respondem à ruptura do 
aprovisionamento. Caso tal não seja 
suficiente, os Estados-Membros deverão 
tomar medidas destinadas a resolver a 
ruptura de aprovisionamento. Só no caso 
de as medidas tomadas na primeira e na 
segunda fases falharem deverão ser 
tomadas medidas adequadas ao nível 
comunitário. Devem ser consideradas 
preferencialmente soluções 
transfronteiras regionais.

Or. de

Justificação

A ordem de precedência dos diferentes intervenientes deve ser sublinhada nesta situação. 
Uma regulamentação que especifica os papéis e as responsabilidades dos intervenientes 
individuais também deve mencionar o mecanismo comunitário baseado numa abordagem em 
três fases.  (cf.  com o considerando 18 da Directiva 2004/67/CE vigente).

Alteração 37
Thomas Ulmer 

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão coordena as autoridades 
competentes ao nível comunitário através 
do Grupo de Coordenação do Gás, em
particular em caso de emergência 
comunitária.

4. O Grupo de Coordenação do Gás lidera 
a cooperação ao nível comunitário nos 
termos do artigo 11.º, em particular em 
caso de emergência comunitária. Em caso 
de uma emergência comunitária, o Grupo 
de Coordenação do Gás convoca um 
grupo de gestão da crise, nos termos do 
n.º 3 do artigo 10.º. A designação dos 
participantes é da responsabilidade dos 
Estados-Membros afectados.
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Or. de

Justificação

A última crise do gás demonstrou que os representantes da indústria do gás natural 
conseguiram resolver, de forma rápida e eficaz, a ruptura de aprovisionamento. Por 
conseguinte, em caso de crise, deverá ser possível recorrer a uma estrutura organizacional 
que já deu provas.

Alteração 38
Justas Vincas Paleckis 

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

Texto da Comissão Alteração

1. Até [31.03.11; 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 [31.03.11; 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, industriais e de 
outras partes interessadas, e a autoridade
reguladora, caso não seja a autoridade 
competente, estabelece:

Or. en

Alteração 39
Thomas Ulmer 

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.° 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 

2. Antes de adoptarem estes planos, as 
autoridades competentes trocam 
informações e consultam as suas 
congéneres 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 
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transfronteiras e na capacidade física para 
transportar gás nos dois sentidos.

capacidade física para transportar gás nos 
dois sentidos. No decurso destas 
consultas, a confidencialidade das 
informações comercialmente sensíveis 
deve ser assegurada.

Or. de

Justificação

A obrigação de prestar informações está associada a dados comerciais confidenciais. Por 
este motivo, sempre que possível, as informações devem ser transmitidas de forma agregada, 
de modo a proteger o segredo comercial.

Alteração 40
Justas Vincas Paleckis 

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.° 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. Essas consultas devem 
incidir, no mínimo, nas interconexões, nos 
fluxos transfronteiras, no armazenamento 
transfronteiras e na capacidade física para 
transportar gás nos dois sentidos, assim 
como nas restrições contratuais para o 
aprovisionamento de fluxos 
transfronteiras. 

Or. en
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Alteração 41
Thomas Ulmer 

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, 
o Grupo de Coordenação do Gás pode 
recomendar qual o nível regional a que a 
troca de informações e as consultas devem 
ter lugar. O Grupo de Coordenação do 
Gás, 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.

Or. de

Justificação

A última crise do gás demonstrou que os representantes da indústria do gás natural 
conseguiram resolver, de forma rápida e eficaz, a ruptura de aprovisionamento. Por 
conseguinte, em caso de crise, deverá ser possível recorrer a uma estrutura organizacional 
que já deu provas.

Alteração 42
Justas Vincas Paleckis 

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.° 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 

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, caso seja necessário, 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 
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estabelecimento de um plano conjunto ao 
nível regional. 

recomendar ou solicitar o estabelecimento 
de um plano conjunto ao nível regional.

Or. en

Alteração 43
Thomas Ulmer 

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.° 5

Texto da Comissão Alteração

5. A autoridade competente publica os seus 
planos, incluindo as versões alteradas de 
acordo com o n.º 6, e notifica-os sem 
demora à Comissão.

5. A autoridade competente publica os seus 
planos, incluindo as versões alteradas de 
acordo com o n.º 6, e notifica-os sem 
demora ao Grupo de Coordenação do Gás.

Or. de

Justificação

A última crise do gás demonstrou que os representantes da indústria do gás natural 
conseguiram resolver, de forma rápida e eficaz, a ruptura de aprovisionamento. Por 
conseguinte, em caso de crise, deverá ser possível recorrer a uma estrutura organizacional 
que já deu provas.

Alteração 44
Thomas Ulmer 

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 

6. No prazo de seis meses após a 
notificação dos planos pelas autoridades 
competentes, a Comissão revê os planos de 
todos os Estados-Membros, em 
coordenação com a ACER, a ENTSO-G, 
o Grupo de Coordenação do Gás e outras 
partes interessadas. Caso a Comissão e o 
Grupo de Coordenação do Gás
considerem que um plano não é eficaz para 
reduzir os riscos identificados na avaliação 
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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.

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, podem conjuntamente
pedir que o plano seja modificado. No 
prazo de dois meses após a notificação do 
pedido da Comissão, a autoridade 
competente em causa altera o seu plano e 
notifica o plano alterado à Comissão, ou 
expõe à Comissão as razões por que não 
está de acordo com o seu pedido. Neste 
caso, a Comissão pode alterar ou retirar o 
seu pedido. Se, no prazo de dois meses, a 
Comissão decidir não alterar nem retirar 
o seu pedido, a autoridade competente 
deve dar cumprimento ao pedido da 
Comissão no prazo de três meses após a 
notificação da decisão da Comissão.

Or. de

Justificação

O Grupo de Coordenação do Gás deve estar envolvido de forma mais activa nas tarefas de 
coordenação europeias e no intercâmbio de informações transfronteiras. A abordagem do 
Grupo de Coordenação do Gás deu provas de eficácia durante a última crise do gás entre a 
Rússia e a Ucrânia. 

Alteração 45
Thomas Ulmer 

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.° 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 

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 três anos após a entrada em vigor 
do presente regulamento, excepto nos 
casos em que, as autoridades competentes, 
decidem que a adição de capacidade de 
fluxo bidireccional nos Estados-Membros 
envolvidos não irá promover o 
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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.

cumprimento da norma N-1. 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 três anos, o operador 
da rede de transporte de gás adapta o 
funcionamento da rede de modo a permitir 
fluxos de gás bidireccionais.

Or. de

Justificação

A introdução obrigatória do fluxo bidireccional não irá produzir resultados. Os fluxos 
bidireccionais devem ser criados apenas quando forem viáveis e necessários para que os 
critérios da norma N-1 sejam cumpridos (Nota: até agora, os fluxos bidireccionais não foram 
considerados na norma N-1), considerando eventualmente cenários ou com base em 
incentivos económicos. Outros aspectos: cálculo custo-benefício, repercussões graves nos 
valores de referência/sistema de incentivos.

Alteração 46
Justas Vincas Paleckis 

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.° 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 

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 
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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.

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. O operador da rede de 
transporte de gás deve modernizar a 
infra-estrutura de forma a minimizar as 
fugas de metano dos gasodutos e das 
centrais de compressão.

Or. en

Alteração 47
Justas Vincas Paleckis 

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.° 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 
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 …/….

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 
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 …/…. Deve ser estudada a 
possibilidade de co-financiar a melhoria 
da interconexão através dos fundos 
comunitários, especialmente nas regiões 
consideradas "ilhas energéticas".

Or. en
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Alteração 48
Thomas Ulmer 

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parte introdutória

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 nos 
respectivos Estados-Membros, mediante:

1. Até [30.09.10; 6 meses após a entrada 
em vigor], cada autoridade competente 
avalia os riscos que afectam a segurança do 
aprovisionamento de gás nos respectivos 
Estados-Membros, mediante:

Or. de

Justificação

A obrigação de proceder a uma avaliação plena dos riscos representa, para as autoridades 
competentes, encargos administrativos e burocráticos que não devem ser menosprezados, no 
entanto, não está claro ainda se estas informações podem efectivamente melhorar a situação 
em caso de uma emergência comunitária.

Alteração 49
Justas Vincas Paleckis 

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.° 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,
industriais e de outras partes interessadas
e a autoridade reguladora, caso não seja a 
autoridade competente, cooperam e 
fornecem todas as informações necessárias 
para a avaliação dos riscos.

Or. en
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Alteração 50
Thomas Ulmer 

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O plano de emergência deve garantir que 
o acesso transfronteiras às instalações de 
armazenamento seja mantido também em 
caso de emergência. O plano de 
emergência não deve prever qualquer 
medida que restrinja indevidamente o fluxo 
de gás através das fronteiras.

3. O plano nacional de emergência deve 
garantir que o acesso transfronteiras às 
instalações de armazenamento seja 
mantido também em caso de emergência. 
O plano de emergência não deve prever 
qualquer medida que restrinja 
indevidamente o fluxo de gás através das 
fronteiras.

Or. de

Justificação

O acesso transfronteiras às instalações de armazenamento deve ser salvaguardado pelos 
respectivos Estados-Membros.

Alteração 51
Thomas Ulmer 

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Quando declara qualquer dos níveis de
crise, a autoridade competente informa 
imediatamente a Comissão e fornece-lhe 
todas as informações necessárias. No caso 
de uma emergência susceptível de 
desencadear um pedido de ajuda da UE e 
dos seus Estados-Membros, a autoridade 
competente do Estado-Membro em causa 
notifica sem demora o Centro de 
Monitorização e Informação da Protecção 
Civil da Comissão.

4. Quando declara o nível de alerta ou de 
emergência, a autoridade competente 
informa imediatamente a Comissão e 
fornece-lhe todas as informações 
necessárias. No caso de uma emergência 
susceptível de desencadear um pedido de 
ajuda da UE e dos seus Estados-Membros, 
a autoridade competente do Estado-
Membro em causa notifica sem demora o 
Centro de Monitorização e Informação da 
Protecção Civil da Comissão.

Or. de
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Justificação

Os Estados-Membros e a UE estão incumbidos de repor a segurança do aprovisionamento 
apenas quando o nível de alerta e de emergência é declarado. Durante o nível de alerta 
precoce, cabe às empresas solucionar uma perturbação das condições de aprovisionamento.

Alteração 52
Thomas Ulmer 

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Quando declara uma emergência, a 
autoridade competente decide as acções 
pré-definidas indicadas no seu plano de 
emergência e informa imediatamente 
Comissão, em particular das acções que 
tenciona empreender em conformidade 
com o artigo 9.º, n.º 1. A Comissão pode 
convocar o Grupo de Coordenação do Gás.

5. Quando declara uma emergência, a 
autoridade competente decide as acções 
pré-definidas indicadas no seu plano de 
emergência e informa imediatamente 
Comissão, em particular das acções que 
tenciona empreender em conformidade 
com o artigo 9.º, n.º 1. A Comissão 
convoca o Grupo de Coordenação do Gás.

Or. de

Justificação

Nesta situação, é necessário estabelecer regras claras que definam a abordagem em caso de 
emergência. A formulação de uma "disposição facultativa" permitiria conceder uma margem 
de interpretação mais alargada. 

Alteração 53
Justas Vincas Paleckis 

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 

6. A Comissão verifica no prazo de três 
dias de calendário 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 
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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.

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.

Or. en

Alteração 54
Thomas Ulmer 

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 pode declarar uma 
emergência comunitária a pedido ou se a 
Comunidade perder mais de 20% 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.

Or. de

Justificação

O limiar previsto para se declarar uma emergência comunitária é atingido quando as 
importações diárias de gás da UE provenientes de países terceiros registam uma quebra 
superior a 20%. Esse limiar deu bons resultados na actual aplicação da directiva.
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Alteração 55
Justas Vincas Paleckis 

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 pode declarar um alerta 
precoce comunitário ou um alerta 
comunitário a pedido de uma autoridade 
competente. A Comissão declara 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.

Or. en

Alteração 56
Justas Vincas Paleckis 

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Logo que declara emergência 
comunitária, a Comissão convoca o Grupo 
de Coordenação do Gás.

2. Logo que declara um alerta precoce 
comunitário ou um alerta comunitário, a 
Comissão pode convocar o Grupo de 
Coordenação do Gás. Logo que declara 
emergência comunitária, a Comissão 
convoca o Grupo de Coordenação do Gás.

Or. en
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Alteração 57
Justas Vincas Paleckis 

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. No quadro de um alerta comunitário, 
a Comissão pode solicitar às autoridades 
competentes que coordenem as suas 
acções, a fim de fazer face a uma 
perturbação no aprovisionamento ou a 
uma procura excepcionalmente elevada. 

Or. en

Alteração 58
Thomas Ulmer 

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Numa situação de emergência 
comunitária, os Estados-Membros têm de 
garantir que o acesso transfronteiras às 
instalações de armazenamento se mantenha 
e não podem pôr em vigor quaisquer 
disposições legais que restrinjam 
indevidamente os fluxos de gás para os 
mercados afectados

6. Numa situação de emergência 
comunitária, os Estados-Membros têm de 
garantir que o acesso transfronteiras às 
instalações de armazenamento, no âmbito 
de acordos comerciais, se mantenha e não 
podem pôr em vigor quaisquer disposições 
legais que restrinjam indevidamente os 
fluxos de gás para os mercados afectados

Or. de

Justificação

Os Estados-Membros e as respectivas empresas de gás natural não devem incorrer em 
quaisquer obrigações - que não estejam especificadas em acordos comerciais - relativas ao 
acesso às instalações de armazenamento. 
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Alteração 59
Thomas Ulmer 

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.

Suprimido

Or. de

Justificação

A constituição de mais grupos de monitorização da segurança do aprovisionamento, bem 
como a introdução de obrigações adicionais em matéria de informação devem ser evitadas, a 
fim de reduzir a burocracia. Uma task force de monitorização adicional é redundante, uma 
vez que estas tarefas já são geridas a nível nacional pelas empresas de gás e pelas 
autoridades. Além disso, a diferença entre task force e Grupo de Coordenação do Gás é 
questionável.

Alteração 60
Thomas Ulmer 

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É instituído um grupo de coordenação 
para o sector do gás para facilitar a 
coordenação das medidas relativas à 
segurança do aprovisionamento. O grupo é 
constituído por representantes das 
autoridades competentes, da ACER, da 
ENTSO-G e de organismos representativos 
do sector em causa e dos clientes 
pertinentes. A Comissão decide a 

1. É instituído um grupo de coordenação 
para o sector do gás para facilitar a 
coordenação das medidas relativas à 
segurança do aprovisionamento. O grupo é 
constituído por representantes das 
autoridades competentes, da ACER, da 
ENTSO-G e de organismos representativos 
do sector em causa e dos clientes 
pertinentes. Os Estados-Membros decidem
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composição do grupo garantindo a sua 
representatividade e exerce nele as funções 
de presidente. O grupo estabelece o seu 
regulamento interno.

a composição do grupo garantindo a sua 
representatividade e exercem nele as 
funções de presidente. O grupo estabelece 
o seu regulamento interno.

Or. de

Justificação

Os papéis desempenhados pelos peritos das empresas (operadores, gestores das empresas) 
numa task force de emergência (regional) devem ser salientados. Em caso de emergência, 
que exige uma tomada rápida de decisões, é importante que os canais de comunicação 
estabelecidos entre este grupo e as autoridades coordenadoras (ministérios, entidade 
reguladora, UE) sejam curtos.

Alteração 61
Thomas Ulmer 

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. O Grupo de Coordenação do Gás assiste
a Comissão nomeadamente no que respeita 
às seguintes questões:

2. O Grupo de Coordenação do Gás 
aconselha a Comissão nomeadamente no 
que respeita às seguintes questões:

Or. de

Justificação

O papel desempenhado pelo Grupo de Coordenação do Gás deve ser reforçado.

Alteração 62
Justas Vincas Paleckis 

Proposta de regulamento
Artigo 12 – nº 6 – alínea b) – travessão 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– restrições contratuais à reexportação.

Or. en
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Alteração 63
Thomas Ulmer 

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Ao elaborar os planos preventivo e de 
emergência, a autoridade competente deve 
considerar o contributo das seguintes 
medidas apenas em caso de emergência

Ao elaborar os planos preventivo e de 
emergência, a autoridade competente deve 
considerar o contributo das seguintes 
medidas apenas em caso de emergência, 
tendo em conta a seguinte lista não 
exaustiva:

Or. de

Justificação

Não se devem estabelecer quaisquer medidas obrigatórias ao elaborar os planos preventivos 
e de emergência.


