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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Nos últimos anos muito mudou na segurança do aprovisionamento de gás na Europa devido 
ao aumento da dependência das importações e dos riscos ao nível do aprovisionamento e do 
trânsito. A crise de Janeiro de 2009 entre a Rússia e a Ucrânia demonstrou que são ainda 
necessários investimentos em infra-estruturas por toda a Europa e que uma maior integração 
do mercado melhoraria a segurança do aprovisionamento. 

Os aspectos da segurança do aprovisionamento na planificação a longo prazo dos 
investimentos em suficientes capacidades transfronteiras e outras infra-estruturas que 
garantam a capacidade a longo prazo da rede para manter a segurança do aprovisionamento e 
satisfazer uma procura razoável são objecto da Directiva 2009/73/CE relativa a regras comuns 
para o mercado interno do gás natural.

Pretende-se com esta proposta garantir a existência de uma infra-estrutura suficiente e de 
capacidade para evitar e resolver problemas inesperados de aprovisionamento de gás. Ela 
destina-se a garantir o funcionamento eficaz do mercado interno do gás durante tanto tempo 
quanto possível em caso de perturbação do aprovisionamento e a existência de mecanismos 
claros que permitam uma resposta coordenada a perturbações concretas do aprovisionamento.

Para que a reacção possa ser mais eficaz, a Directiva 2004/67/CE, que estabelece medidas 
destinadas a garantir a segurança do aprovisionamento em gás natural, tem de ser substituída 
por um regulamento (já de si mais eficaz devido à sua aplicabilidade directa) que contenha 
normas mais precisas para a segurança do aprovisionamento e que preveja soluções em caso 
de emergência. 

Embora a relatora do parecer se congratule com a proposta, considera que ela pode ser 
melhorada, principalmente no que diz respeito à questão da protecção do consumidor e à 
aplicação de instrumentos baseados no mercado durante uma crise do gás.  Propõe, por isso, 
alterações baseadas nos seguintes princípios:

 No entender da relatora do parecer, o acesso barato e fácil à energia para todos os 
consumidores europeus merece prioridade. Ele tem de ser garantido também em 
situações de crise, principalmente no caso dos clientes protegidos, cuja definição tem 
de ser feita com clareza e pragmatismo. Os clientes têm de ser correctamente 
informados do seu direito à não interrupção do aprovisionamento durante uma crise;

 A resposta a qualquer perturbação do aprovisionamento tem de ser graduada e 
coordenada ao nível das empresas de gás, dos Estados-Membros e da Comunidade. 
Apesar de a segurança do aprovisionamento do gás ser uma tarefa partilhada por estes 
actores, as suas missões e responsabilidades respectivas têm de ser claramente 
definidas;

 Os instrumentos baseados no mercado para responder a perturbações do 
aprovisionamento têm claramente de prevalecer sobre qualquer outra medida não 
baseada no mercado, que só deve ser aplicada como último recurso.
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ALTERAÇÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores 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 4

Texto da Comissão Alteração

(4) No entanto, no âmbito das medidas 
respeitantes à segurança do 
aprovisionamento de gás que foram 
tomadas a nível comunitário, os Estados-
Membros continuam a dispor de uma 
grande margem de discricionariedade na 
escolha das suas medidas. Se a segurança 
de aprovisionamento de um Estado-
Membro for ameaçada, há um risco claro 
de que as medidas desenvolvidas a nível 
unilateral por esse Estado-Membro possam 
prejudicar o correcto funcionamento do 
mercado interno do gás. A experiência 
recente demonstra que esse risco é real. 
Para que o mercado interno do gás possa 
funcionar mesmo em caso de défice de 
aprovisionamento, é por isso necessário 
prever uma resposta mais coordenada às 
crises de aprovisionamento, em termos 
quer de acção preventiva quer de reacção 
às perturbações concretas no 
aprovisionamento.

(4) No entanto, no âmbito das medidas 
respeitantes à segurança do 
aprovisionamento de gás que foram 
tomadas a nível comunitário, os Estados-
Membros continuam a dispor de uma 
grande margem de discricionariedade na 
escolha das suas medidas. Se a segurança 
de aprovisionamento de um Estado-
Membro for ameaçada, há um risco claro 
de que as medidas desenvolvidas a nível 
unilateral por esse Estado-Membro possam 
prejudicar o correcto funcionamento do 
mercado interno do gás e a segurança dos 
clientes protegidos, incluindo os clientes 
vulneráveis. A experiência recente 
demonstra que esse risco é real. Para que o 
mercado interno do gás possa funcionar 
mesmo em caso de défice de 
aprovisionamento, é por isso necessário 
prever uma resposta solidária e 
coordenada às crises de aprovisionamento, 
em termos quer de acção preventiva quer 
de reacção às perturbações concretas no 
aprovisionamento.

Justificação

Considera-se que o conceito de solidariedade e protecção do cliente não está perfeitamente 
integrado nesta proposta. Como este regulamento diz respeito à segurança do 
aprovisionamento de gás, é essencial ter em conta a protecção do consumidor e a 
solidariedade entre Estados-Membros na preparação da resposta às perturbações no 
aprovisionamento.

Alteração 2
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Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Uma grande perturbação no 
aprovisionamento de gás à Comunidade 
pode afectar todos os Estados-Membros e 
as partes contratantes do Tratado que 
institui a Comunidade da Energia e 
provocar graves danos em toda a economia 
comunitária. A perturbação do 
aprovisionamento de gás pode, além disso, 
ter impactos sociais graves, em particular 
nos grupos de consumidores vulneráveis.

(6) Uma grande perturbação no 
aprovisionamento de gás à Comunidade 
pode ter consequências para os interesses 
estratégicos da UE e pode afectar todos os 
Estados-Membros e as partes contratantes 
do Tratado que institui a Comunidade da 
Energia e provocar graves danos em toda a 
economia comunitária, bem como afectar 
indirectamente sectores subsidiários. A 
perturbação do aprovisionamento de gás 
pode, além disso, ter impactos sociais 
graves, em particular nos grupos de 
consumidores vulneráveis.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) O presente regulamento deve permitir 
às empresas de gás natural e aos clientes 
confiar durante o maior período de tempo 
possível nos mecanismos de mercado para 
fazer face a perturbações. Deve igualmente 
prever mecanismos de emergência que 
possam ser utilizados quando os mercados 
deixarem de ser capazes de responder 
adequadamente a uma perturbação no 
aprovisionamento de gás. Mesmo numa 
emergência, deve ser dada prioridade aos 
instrumentos baseados no mercado para 
atenuar os efeitos da perturbação no 
aprovisionamento. 

(12) O presente regulamento deve permitir 
às empresas de gás natural e aos clientes 
confiar durante o maior período de tempo 
possível nos mecanismos de mercado para 
fazer face a perturbações. Deve igualmente 
prever mecanismos de emergência que 
possam ser utilizados quando os mercados 
deixarem de ser capazes de responder 
adequadamente a uma perturbação no 
aprovisionamento de gás. Mesmo numa 
emergência, deve ser dada prioridade aos 
instrumentos baseados no mercado para 
atenuar os efeitos da perturbação no 
aprovisionamento, desde que o interesse 
geral dos consumidores nos Estados-
Membros em causa não seja afectado.

Alteração 4
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Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Após a adopção do terceiro pacote 
«Mercado interno da energia», o sector do 
gás reger-se-á por novas disposições, que 
criam responsabilidades e papéis claros 
para os Estados-Membros, os reguladores, 
os operadores de redes de transporte e a 
ACER, e melhoram a transparência do 
mercado em prol do seu bom 
funcionamento e da segurança do 
aprovisionamento.

(13) Após a adopção do terceiro pacote 
«Mercado interno da energia», o sector do 
gás reger-se-á por novas disposições, que 
criam responsabilidades e papéis claros 
para os Estados-Membros, os reguladores, 
os operadores de redes de transporte e a 
ACER, e melhoram a transparência do 
mercado em prol do seu bom 
funcionamento, da segurança do 
aprovisionamento e da protecção dos 
clientes.

Justificação

Considera-se que o conceito de solidariedade e protecção do cliente não está perfeitamente 
integrado nesta proposta. Como este regulamento diz respeito à segurança do 
aprovisionamento de gás, é essencial ter em conta a protecção do consumidor e a 
solidariedade entre Estados-Membros na preparação da resposta às perturbações no 
aprovisionamento.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A realização do mercado interno do 
gás e a concorrência efectiva dentro desse 
mercado oferecem à Comunidade o mais 
alto nível de segurança do 
aprovisionamento para todos os Estados-
Membros, desde que esse mercado possa 
funcionar plenamente em caso de 
perturbações no aprovisionamento que 
afectem uma parte da Comunidade, seja 
qual for a sua causa. Para esse efeito, é 
necessária uma abordagem comum geral e 
eficaz em matéria de segurança do 
aprovisionamento, que se baseie, 
nomeadamente, em políticas transparentes
e não discriminatórias, compatíveis com as 

(14) A realização do mercado interno do 
gás e a concorrência efectiva dentro desse 
mercado oferecem à Comunidade o mais 
alto nível de segurança do 
aprovisionamento para todos os Estados-
Membros, desde que esse mercado possa 
funcionar plenamente em caso de 
perturbações no aprovisionamento que 
afectem uma parte da Comunidade, seja 
qual for a sua causa. Para esse efeito, é 
necessária uma abordagem comum geral e 
eficaz em matéria de segurança do 
aprovisionamento, que se baseie, 
nomeadamente, na transparência, na 
solidariedade e em políticas não 
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exigências do mercado, evitando distorções 
do mesmo e entraves às respostas que ele 
possa dar às perturbações. 

discriminatórias, compatíveis com as 
exigências do mercado, evitando distorções 
do mesmo e entraves às respostas que ele 
possa dar às perturbações. 

Justificação

Considera-se que o conceito de solidariedade e protecção do cliente não está perfeitamente 
integrado nesta proposta. Como este regulamento diz respeito à segurança do 
aprovisionamento de gás, é essencial ter em conta a protecção do consumidor e a 
solidariedade entre Estados-Membros na preparação da resposta às perturbações no 
aprovisionamento.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Devem ser definidas normas 
suficientemente harmonizadas para a 
segurança do aprovisionamento, que 
contemplem pelo menos situações como a 
ocorrida em Janeiro de 2009 e que tenham 
em conta as diferenças entre Estados-
Membros, sem imporem encargos 
irrazoáveis e desproporcionados às 
empresas de gás natural, incluindo as novas 
e as pequenas empresas.

(16) Devem ser definidas normas 
suficientemente harmonizadas para a 
segurança do aprovisionamento, que 
contemplem pelo menos situações como a 
ocorrida em Janeiro de 2009 e que tenham 
em conta as diferenças entre Estados-
Membros, tendo em conta as obrigações 
de serviço público e medidas de protecção 
dos consumidores, tal como referidas no 
artigo 3 da Directiva 2009/73/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho que 
estabelece regras comuns para o mercado 
interno do gás natural1, sem imporem 
encargos irrazoáveis e desproporcionados 
às empresas de gás natural, incluindo as 
novas e as pequenas empresas. 
_____

JO L 211 de 14.08.2009, p. 94

Justificação

É crucial velar por que os Estados-Membros tomem medidas para proteger todos os 
diferentes tipos de clientes. As obrigações de serviço público, a protecção dos clientes 
vulneráveis, a luta contra a pobreza energética e o bem-estar e saúde dos cidadãos têm de 
ser tidos em conta na preparação dos planos para a segurança do aprovisionamento. 
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Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) É importante que o aprovisionamento 
de gás seja mantido, em particular no que 
respeita aos clientes domésticos, assim 
como a outros clientes protegidos, tais 
como escolas e hospitais, nos casos em que
o mercado não pode continuar a abastecê-
los. É essencial que as medidas a tomar 
durante a crise sejam definidas de antemão.

(18) É importante que o aprovisionamento 
de gás seja mantido e fornecido pelos 
Estados-Membros, em particular no que 
respeita aos clientes domésticos, incluindo 
os clientes vulneráveis, assim como a 
outros clientes protegidos, tais como 
escolas e hospitais, nos casos em que o 
mercado não pode continuar a abastecê-los. 
É essencial que as medidas a tomar durante 
a crise sejam definidas de antemão, 
especialmente no que diz respeito às 
obrigações de serviço público e às 
medidas de protecção dos consumidores, 
tal como referidas no artigo 3 da Directiva 
2009/73/CE, à prevenção dos preços 
excessivos e à compensação dos clientes 
vulneráveis.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Os aspectos da segurança do 
aprovisionamento na planificação a longo 
prazo dos investimentos em suficientes 
capacidades transfronteiras e outras infra-
estruturas, que garantam a capacidade a 
longo prazo da rede para manter a 
segurança do aprovisionamento e satisfazer 
uma procura razoável, são objecto da 
Directiva …/…/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho [relativa a regras 
comuns para o mercado interno do gás 
natural e que revoga a Directiva 
2003/55/CE]. O cumprimento das normas 
de segurança de aprovisionamento pode 
requerer um período transitório para que 

(20) Os aspectos da segurança do 
aprovisionamento na planificação a longo 
prazo dos investimentos em suficientes 
capacidades transfronteiras e outras infra-
estruturas, que garantam a capacidade a 
longo prazo da rede para manter a 
segurança do aprovisionamento e satisfazer 
uma procura razoável, são objecto da 
Directiva 2009/73/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho [relativa a regras 
comuns para o mercado interno do gás 
natural e que revoga a Directiva 
2003/55/CE]. O plano decenal de 
desenvolvimento da rede elaborado pela 
ENTSO-G e supervisionado pela ACER é 
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se possam efectuar os investimentos 
necessários. O plano decenal de 
desenvolvimento da rede elaborado pela 
ENTSO-G e supervisionado pela ACER é 
uma ferramenta fundamental para 
identificar os investimentos necessários a 
nível comunitário.

uma ferramenta fundamental para 
identificar os investimentos necessários a 
nível comunitário. Os Estados-Membros 
devem velar por que todas as medidas 
para a aplicação da Directiva 2009/73/CE 
que sejam necessárias para garantir a 
efectiva aplicação do presente 
regulamento sejam adoptadas até à data 
de entrada em vigor deste regulamento.

Justificação

There should be an incentive for Member States to implement the earlier adopted Gas 
Directive as soon as possible for the well-functioning of the internal market for gas.
Therefore, the proposed Regulation should only enter into force when all Member States have 
implemented the Gas Directive. Otherwise two legal instruments will exist next to each other 
at the same time, with the immediate enforceability of the Regulation on the one hand, and on 
the other hand the Gas Directive that still has to be implemented. Implementing the Gas 
Directive before the entry into force of the Regulation will have the advantage that there can 
be no legal uncertainty left for any of the stakeholders, thus optimising the internal market.

Alteração 9

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 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 
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acções preventivas ou planos de 
emergência a nível regional.

Justificação

Vale a pena recordar que o Tratado de Lisboa apela a que a política energética da União 
seja conduzida num espírito de solidariedade.  

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

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

O presente regulamento estabelece 
medidas destinadas a garantir a segurança 
do aprovisionamento de gás, de modo a 
garantir o funcionamento correcto e 
contínuo do mercado interno do gás 
prevendo uma definição e uma atribuição 
claras de responsabilidades e uma 
coordenação da resposta ao nível das 
empresas de gás natural, dos Estados-
Membros e da Comunidade, tanto em 
termos de acção preventiva como de 
reacção a perturbações concretas do 
aprovisionamento, e a representar a 
expressão prática do espírito de 
solidariedade de que fala o Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia. 

Justificação

Traduz o espírito de solidariedade entre os Estados-Membros, que deve estar presente em 
todas as medidas tomadas em caso de dificuldades de aprovisionamento de certos produtos 
no sector da energia, como estipula o Tratado de Lisboa.

Alteração 11

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 

(1) «Clientes protegidos»: todos os clientes 
domésticos, incluindo os clientes 
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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;

vulneráveis, cuja definição será feita 
pelos Estados-Membros de acordo com a 
Directiva 2009/73/CE, as escolas e os 
hospitais, desde que já estejam ligados a 
uma rede de distribuição de gás, e as 
pequenas e médias empresas, desde que já 
estejam ligadas a uma rede de 
distribuição de gás e que haja reservas 
que permitam o seu abastecimento;

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

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.

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 e solidariedade entre 
estes actores.

Justificação

Considera-se que o conceito de solidariedade e protecção do cliente não está perfeitamente 
integrado nesta proposta. Como este regulamento diz respeito à segurança do 
aprovisionamento de gás, é essencial ter em conta a protecção do consumidor e a 
solidariedade entre Estados-Membros na preparação da resposta às perturbações no 
aprovisionamento.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As empresas de gás natural 
contribuirão para a realização dos 
objectivos do presente regulamento, em 
particular no que diz respeito à norma 
para a infra-estrutura definida no artigo 6 
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e à norma para o aprovisionamento 
definida no artigo 7. 

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os Estados-Membros procurarão 
diversificar ao máximo as rotas de 
abastecimento e as fontes de 
aprovisionamento de gás a fim de 
optimizar a disponibilidade física de gás 
durante as interrupções do abastecimento.

Justificação

Para conseguir um aprovisionamento seguro de gás na Europa e um verdadeiro mercado 
interno do gás, é importante que os Estados-Membros centrem a sua atenção não só no 
mercado do gás mas também no de outras fontes de energia.

Alteração 15

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

Texto da Comissão Alteração

(d) informações sobre as obrigações de 
serviço público pertinentes.

(d) informações sobre as obrigações de 
serviço público pertinentes e sobre as 
medidas de protecção dos clientes, tal 
como referidas no Artigo 3 da Directiva 
2009/73/CE, incluindo medidas nacionais 
para proteger os clientes de aumentos 
excessivos dos preços.

Justificação
É necessário que os Estados-Membros definam medidas que lhes permitam proteger os 
clientes de aumentos excessivos dos preços. As obrigações de serviço público e a protecção 
dos clientes são detalhadamente definidas na Directiva 2009/73/CE, que pode ser aqui 
referida.

Alteração 16
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – frase 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 toma medidas 
para garantir o aprovisionamento de gás 
aos clientes protegidos, incluindo os 
clientes vulneráveis, no Estado-Membro 
em caso de:

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.° 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 toma medidas 
para garantir o aprovisionamento de gás 
aos clientes protegidos, incluindo os 
clientes vulneráveis, 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, 
incluindo os clientes vulneráveis, durante 
tanto tempo quanto necessário. 

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.° 5

Texto da Comissão Alteração

5. A autoridade competente garante que 
sejam estabelecidas condições para o 
aprovisionamento dos clientes protegidos 
sem prejuízo do correcto funcionamento do 
mercado interno do gás e a um preço que 

5. A autoridade competente garante que 
sejam estabelecidas condições para o 
aprovisionamento dos clientes protegidos, 
incluindo os clientes vulneráveis, sem 
prejuízo do correcto funcionamento do 
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respeite o valor de mercado do produto. mercado interno do gás e a um preço que 
respeite o valor de mercado do produto 
tendo em conta o exercício da 
solidariedade entre Estados-Membros e as 
obrigações de serviço público pertinentes.
Em caso de crise, os Estados-Membros 
tomarão todas as medidas necessárias 
para impedir aumentos excessivos do 
preço do gás para os clientes protegidos, 
incluindo os clientes vulneráveis.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os Estados-Membros garantirão que 
todos os clientes sejam informados da 
norma para o aprovisionamento definida 
nos n.ºs 1 e 2 e das medidas de protecção 
dos clientes referidas na Directiva 
2009/73/CE. Os Estados-Membros 
suportarão os custos adicionais do 
necessário abastecimento de gás aos 
clientes vulneráveis em caso de 
emergência, tal como definida no n.º 2 do 
artigo 9.

Alteração 20

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 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; só 
como último recurso serão utilizadas 
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medidas não baseadas no mercado para 
garantir a segurança do 
aprovisionamento;

Alteração 21

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. Pode declarar emergência comunitária 
para regiões geográficas especificamente 
afectadas que englobem mais do que um 
Estado-Membro.

1. A Comissão declara uma emergência 
comunitária se a Comunidade perder mais 
de 10 % das suas importações diárias de 
gás de países terceiros, segundo os cálculos 
da ENTSO-G ou, depois da verificação 
prevista no n.º 6 do artigo 9, a pedido de 
uma autoridade competente, ou se mais 
do que uma autoridade competente tiver 
declarado uma emergência. Pode declarar 
emergência comunitária para regiões 
geográficas especificamente afectadas que 
englobem um ou mais Estados-Membros.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Se a Comissão considerar que, em 
caso de emergência comunitária, as 
medidas tomadas pelas autoridades 
competentes ou pelas empresas de gás 
natural são insuficientes, pode aplicar 
directamente as medidas enunciadas nos 
Anexos II e III para restaurar o 
aprovisionamento de gás aos mercados 
afectados. 

Justificação

In case of disruption of gas supply if the actions undertaken at national level turn out to be 
insufficient, the involvement of the European Commission is desired to ensure the security of 
supply to the EU as a whole. The Commission should coordinate the actions of the natural 
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gas undertakings and national competent authorities until the normal functioning of the 
market is restored.  However, if the voluntary actions undertaken by the national competent 
authorities and the natural gas undertakings in a coordinated by the EC way turn out to be 
ineffective, the Commission should be entitled – as a last resort - to introduce the predefined 
measures on its own responsibility. Those measures should be precisely limited to those which 
are indispensible to restore the functioning of internal market.

Alteração 23

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

Texto da Comissão Alteração

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

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