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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Entre todos os combustíveis fósseis, o gás é o que apresenta os mais baixos níveis de emissão 
de CO2, desempenhando, enquanto tal, um papel fundamental na transição da Europa para um 
sistema energético com reduzidas emissões de carbono. O gás representa actualmente um 
quarto do consumo de energia primária na Europa, elevando-se a quase 60% a respectiva 
percentagem importada1 .Embora as metas estabelecidas pela UE para 2020 em matéria de 
energias renováveis, eficiência energética e redução das emissões de gases com efeito de 
estufa contribuam para estabilizar o aumento da procura de gás, a quebra da produção interna 
continuaria a conduzir a uma situação em que a dependência da UE das importações de gás 
estagnasse ou registasse, mesmo, um aumento. A crise russo-ucraniana do gás de Janeiro de 
2009, em cujo contexto 30% das importações europeias sofreram um corte durante duas 
semanas, evidenciou que, nas actuais circunstâncias, caracterizadas pela dependência 
crescente das importações e por riscos acrescidos no que respeita à oferta e ao trânsito em 
países terceiros, a directiva em vigor relativa à segurança do aprovisionamento de gás2 deixou 
de ser suficiente, pelo que se impõe a sua revisão.   Cumpre, além disso, salientar que, para 
alguns Estados-Membros, a perturbação observada no aprovisionamento de gás em Janeiro de 
2009 suspendeu 100% das suas importações de gás proveniente da Rússia, sendo que, num 
desses Estado-Membros, a situação decorrente da referida perturbação não foi ainda sanada.   

Essas circunstâncias revelam manifestamente que o processo de realização de um mercado 
interno da energia totalmente liberalizado se encontra incompleto e que é premente a 
necessidade de estabelecer medidas de reforço da segurança do aprovisionamento de gás na 
UE.

Tendo em conta as questões ambientais, o relator de parecer considera que a segurança do 
aprovisionamento deve ser conjugada com a protecção do ambiente, visando o fornecimento 
de energia à Europa numa base sustentável:

 O impacto ambiental das medidas do lado da oferta e da procura ora propostas 
deveriam ser tidas devidamente em conta. Mesmo numa situação de emergência, 
deveria ser dada preferência às medidas com o menor impacto no ambiente. 

 Importa assinalar que a passagem do gás para outros combustíveis comporta níveis 
superiores de emissões de gases com efeito de estufa quando o gás seja substituído, 
nomeadamente, pelo carvão e pelo fuelóleo. 

 A poupança e a eficiência energéticas desempenham um papel crucial na prevenção e 
mitigação das crises, razão pela qual cumpre conferir maior ênfase a tais medidas. 
Neste contexto, há que votar particular atenção às negociações em curso sobre o 
denominado pacote de eficiência energética, ou seja, a proposta de directiva do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao desempenho energético dos edifícios 3
e a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à rotulagem 
dos pneus no que respeita à eficiência energética e a outros parâmetros essenciais 4.

                                               
1 Média da UE-27, dados de 2007
2 Directiva 2004/67/CE do Conselho, de 26 de Abril de 2004, relativa a medidas destinadas a garantir a 

segurança do aprovisionamento em gás natural, JO L 127 de 29.04.04, p. 92
3 2008/0223(COD)
4 2008/0221(COD)
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 O papel das fontes de energia endógenas sustentáveis deveria ser mais cabalmente 
destacado.  Importa facilitar a integração do gás proveniente de fontes de energia 
renováveis na infra-estrutura da rede de gás. 

 A implantação de novas infra-estruturas energéticas deveria ter lugar após a realização 
de uma adequada avaliação do impacto ambiental, quando requerido por legislação 
específica, em particular pela Directiva 2001/42/CE e pela Directiva 85/337/CEE do 
Conselho, sob a devida observância do respeito do ambiente e, em particular, das 
zonas de protecção da Natureza ao abrigo da Rede Natura 2000.
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ALTERAÇÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 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 9

Texto da Comissão Alteração

(9) É essencial dispor de infra-estruturas de 
gás suficientes em cada Estado-Membro e 
em toda a Comunidade para fazer face às 
interrupções no aprovisionamento. 
Critérios mínimos comuns relativos à 
segurança do aprovisionamento de gás 
deverão garantir condições equitativas para 
a segurança desse aprovisionamento e criar 
incentivos significativos para a construção 
da infra-estrutura necessária e para a 
melhoria do nível de preparação em caso 
de crise. Medidas do lado da procura, tais 
como a mudança para outros combustíveis, 
podem desempenhar um papel valioso na 
garantia da segurança energética se 
puderem ser aplicadas rapidamente e 
reduzir significativamente a procura em 
reacção a uma perturbação no 
aprovisionamento.

(9) É essencial dispor de infra-estruturas de 
gás suficientes em cada Estado-Membro e 
em toda a Comunidade para fazer face às 
interrupções no aprovisionamento. 
Critérios mínimos comuns relativos à 
segurança do aprovisionamento de gás 
deverão garantir condições equitativas para 
a segurança desse aprovisionamento e criar 
incentivos significativos para a construção 
da infra-estrutura necessária e para a 
melhoria do nível de preparação em caso 
de crise. Medidas do lado da procura, tais 
como a mudança para outros combustíveis, 
podem desempenhar um papel valioso na 
garantia da segurança energética se 
puderem ser aplicadas rapidamente e 
reduzir significativamente a procura em 
reacção a uma perturbação no 
aprovisionamento. Cumpre, todavia, 
assinalar que a mudança para 
combustíveis fósseis daria origem ao 
aumento das emissões de gases com efeito 
de estufa. Importa continuar a promover 
a utilização eficiente de energia como 
medida que incide na procura. O impacto 
ambiental das medidas propostas para 
agir a nível da oferta e da procura deve 
ser tido devidamente em conta, 
impondo-se privilegiar as medidas que 
tenham o menor impacto possível no 
ambiente. Os investimentos na 
infra-estrutura devem processar-se no 
devido respeito do ambiente e do acervo 
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comunitário correlato.

Or. en

Alteração 2

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, devendo ser 
precedidos de uma avaliação adequada do 
impacto ambiental. Essas novas 
infra-estruturas devem ter por objectivo 
aumentar a segurança do aprovisionamento 
de gás e ao mesmo tempo garantir o
correcto funcionamento do mercado 
interno do gás natural. Importa facilitar a 
integração do gás proveniente de fontes 
de energia renováveis na infra-estrutura 
da rede de gás. 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. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece O presente regulamento estabelece 
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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.

medidas destinadas a garantir a segurança 
do aprovisionamento de gás, garantindo o 
funcionamento correcto e contínuo do 
mercado interno do gás e adoptando 
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 solidariedade entre os 
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

As perturbações concretas no aprovisionamento não devem constituir as únicas razões de 
reacção;  riscos sérios e verosímeis de tais perturbações devem originar igualmente uma 
acção. O espírito de solidariedade deve ser realçado no Regulamento, em conformidade com 
as conclusões do Conselho Europeu de Março de 2009.

Alteração 4

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 e, se o Estado-Membro 
em causa assim o decidir, outros clientes, 
como sejam as pequenas e médias 
empresas, as escolas e os hospitais, desde 
que já estejam ligados a uma rede de 
distribuição de gás; 

Or. en
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Justificação

Deveria assistir aos Estados-Membros o direito de definir, de acordo com as respectivas 
necessidades, a lista dos clientes protegidos nos termos da legislação nacional, bem como de 
alargar o âmbito dessa definição, caso o julguem necessário. 

Alteração 5

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão implementa as medidas 
da sua competência previstas no presente 
regulamento. Essas medidas incluem, em 
particular, a avaliação anual dos riscos, 
prevista no n.º 1-A do artigo 8.º e a 
vigilância contínua da segurança do 
aprovisionamento de gás a nível 
comunitário.

Or. en

Justificação

Face à natureza transfronteiriça das crises no sector do gás, a prevenção e a preparação 
devem igualmente ser organizadas a nível da Comissão/Comunidade.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.° 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 [31 de Março de 2011; 12 meses 
após a entrada em vigor], 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, e em consonância 
com o disposto no n.º2, estabelece:



PA\792751PT.doc 9/17 PE430.260v01-00

PT

Or. en

Justificação

Face à natureza transfronteiriça das crises no sector do gás, a prevenção e a preparação 
devem igualmente ser organizadas a nível da Comissão/Comunidade. A obrigação de 
consultar as autoridades competentes dos outros Estados-Membros e a Comissão deve ser 
objecto de maior ênfase. 

Alteração 7

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 e a 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.

Or. en

Justificação

Face à natureza transfronteiriça das crises no sector do gás, a prevenção e a preparação 
devem igualmente ser organizadas a nível da Comissão/Comunidade. A Comissão Europeia 
deve ser a autoridade competente nesta matéria.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) as medidas que visam dar cumprimento 
às normas relativas às infra-estruturas e ao 
aprovisionamento, estabelecidas nos 

a) as medidas que visam dar cumprimento 
às normas relativas às infra-estruturas e ao 
aprovisionamento, estabelecidas nos 
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artigos 6.º e 7.º; estas medidas devem 
incluir, pelo menos, o plano para respeitar 
a norma N–1, os volumes e as capacidades 
necessários para aprovisionar os clientes 
protegidos nos períodos de elevada procura 
definidos, as medidas do lado da procura e 
as obrigações impostas às empresas de gás 
natural e outros organismos pertinentes;

artigos 6.º e 7.º; estas medidas devem 
incluir, pelo menos, o plano para respeitar 
a norma N–1, os volumes e as capacidades 
necessários para aprovisionar os clientes 
protegidos nos períodos de elevada procura 
definidos, na observância da Directiva 
2001/42/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 27 de Junho de 2001, 
relativa à avaliação dos efeitos de 
determinados planos e programas no 
ambiente1 , e da Directiva do Conselho 
85/337/CEE, de 27 de Junho de 1985, 
relativa à avaliação dos efeitos de 
determinados projectos públicos e 
privados no ambiente2, as medidas do lado 
da procura e as obrigações impostas às 
empresas de gás natural e outros 
organismos pertinentes;
--------------------

1. JO L 197 de 21.07.2001, p. 30
2. JO L 175 de 05.07.1985, p. 40

Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até [31 de Março de 2014; 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 [31 de Março de 2016; 5 anos após 
a entrada em vigor],  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.
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Or. en

Justificação

De um ponto de vista técnico, é impossível implantar as infra-estruturas necessárias e 
adaptar o conjunto da rede de transporte no prazo de três anos.

Alteração 10

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 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. 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 quatro 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 quatro anos, o operador da rede de 
transporte de gás adapta o funcionamento 
da rede de modo a permitir fluxos de gás 
bidireccionais.

Or. en

Justificação

De um ponto de vista técnico, é impossível  adaptar o conjunto da rede de transporte de  
modo a permitir fluxos bidireccionais.
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Alteração 11

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Até [30de Março de 2011; 12 meses 
após a entrada em vigor], a Comissão 
procede a uma avaliação cabal dos riscos 
que afectam a segurança do 
aprovisionamento de gás na Comunidade 
(avaliação comunitária), tendo, 
particularmente, em conta as avaliações 
dos riscos efectuadas por cada 
Estado-Membro, bem como todas as 
circunstâncias internacionais relevantes.

Or. en

Justificação

A avaliação dos riscos a nível comunitário representa um valor acrescentado. Quer a 
avaliação dos riscos “nacional”, quer a efectuada a nível comunitário, devem ser revistas 
quando ocorra um risco importante ou inesperado.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.° 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  
anualmente antes de 30 de Setembro.

Or. en

Justificação

A avaliação dos riscos deve ser repetida com maior regularidade, visando uma melhor 
previsão das crises e uma melhor preparação para as enfrentar. 
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Alteração 13

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.

Or. en

Justificação

A implementação de respostas de emergência deve ser accionada com maior flexibilidade. 

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.° 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. en

Justificação

É necessário tornar mais precisas as competências da Comissão Europeia em termos de 
gestão das crises a nível comunitário em caso de emergência.
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Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.° 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 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.

Or. en

Justificação

É necessário tornar mais precisas as competências da Comissão Europeia em termos de 
gestão das crises a nível comunitário em caso de emergência. No que respeita à verificação 
dos planos, o papel da Comissão deve restringir-se a áreas/situações não descritas nos 
planos e a áreas/situações em que entrem em jogo factores de natureza transfronteiriça.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.° 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 

1. A Comissão declara um alerta precoce 
comunitário ou um alerta comunitário a 
pedido da 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 que não sejam 
membros do Espaço Económico Europeu, 
segundo os cálculos da ENTSO-G. Declara 
igualmente emergência comunitária no 
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especificamente afectadas que englobem 
mais do que um Estado-Membro.

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 17

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.° 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, um alerta comunitário ou 
uma emergência comunitária, a Comissão 
convoca o Grupo de Coordenação do Gás.

Or. en

Alteração 18

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. No quadro de um alerta precoce 
comunitário, a Comissão [e o Alto 
Representante] coordenam as suas acções 
relativamente a países terceiros, a fim de 
atenuar os riscos identificados.

Or. en
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Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 10 - parágrafo 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. No quadro de um alerta comunitário, 
a Comissão solicita 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 20

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.° 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 se mantenha 
e não podem pôr em vigor quaisquer 
disposições legais que restrinjam 
indevidamente os fluxos de gás para os 
mercados afectados. A Comissão facilita a 
aplicação dessas medidas, a fim de manter 
o bom funcionamento do mercado 
interno, em particular em situações de 
perturbação no aprovisionamento e em 
situações de crise.

Or. en
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Alteração 21

Proposta de regulamento
Anexo II – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Ao elaborar os planos preventivo e de 
emergência, a autoridade competente deve 
ter em conta as seguintes medidas 
indicativas e não exaustivas:

Ao elaborar os planos preventivo e de 
emergência, a autoridade competente deve 
ter em conta as medidas indicativas e não 
exaustivas estabelecidas no presente 
Anexo: A autoridade competente tem 
devidamente em conta o impacto 
ambiental das medidas propostas ao 
desenvolver os planos de prevenção e de 
emergência e privilegia, na medida do 
possível, as medidas que tenham o menor 
impacto ambiental.

Or. en

Alteração 22

Proposta de regulamento
Anexo II – título "Oferta" – travessão 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

 Facilitação da integração do gás 
proveniente de fontes de energia 
renováveis na infra-estrutura da rede de 
gás 

Or. en


