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Alteração 7
Marek Siwiec

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 e 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.

Or. en

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.
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Alteração 8
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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. 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. No entanto, é essencial 
não pôr em causa a possibilidade de os 
Estados-Membros poderem estabelecer 
medidas em função das necessidades de 
cada um.

Or. en

Alteração 9
Toine Manders

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 

(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 
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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.

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. Caberá ao Grupo de 
Coordenação do Gás que irá ser 
estabelecido pelo presente regulamento 
dar esta resposta coordenada a crises de 
aprovisionamento, a acção preventiva e a 
reacção às perturbações concretas no 
aprovisionamento.

Or. en

Alteração 10
Rareș-Lucian Niculescu

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 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 
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consumidores vulneráveis.

Or. ro

Alteração 11
Rareș-Lucian Niculescu

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) Infra-estruturas de gás suficientes em 
cada Estado-Membro e em toda a 
Comunidade e uma melhor preparação e 
capacidade de coordenação para 
responder a situações de emergência são 
factores essenciais 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. 

Or. ro
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Alteração 12
Rareș-Lucian Niculescu

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 do ponto de vista político e 
institucional e devem ser financiados 
pelos vários instrumentos específicos que 
existem aos níveis nacional e 
comunitário. 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. ro

Alteração 13
Toine Manders

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 …/ … 

(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 …/ … 
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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.

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. A 
ENTSO-G deveria ter poder de decisão e 
deveria coordenar os operadores de redes 
de transporte nacionais. Se as 
companhias de gás recusarem fazer os 
investimentos necessários na infra-
estrutura, a ENTSO-G deve ter a 
possibilidade de procurar outros 
investidores –  por exemplo, investidores 
institucionais, como os fundos de pensões, 
etc. 

Or. en

Alteração 14
Rareș-Lucian Niculescu

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.

Or. ro
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Alteração 15
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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 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. Numa emergência, deve ser dada 
prioridade aos instrumentos baseados na 
defesa da protecção do consumidor para 
atenuar os efeitos da perturbação no 
aprovisionamento. 

Or. en

Justificação

O n.º 2 do artigo 153.º do TCE estabelece que “as exigências em matéria de defesa dos 
consumidores serão tomadas em conta na definição e execução das demais políticas e acções 
da Comunidade”.

Alteração 16
Marek Siwiec

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 

(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 
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funcionamento e da segurança do 
aprovisionamento.

funcionamento, da segurança do 
aprovisionamento e da protecção dos 
clientes.

Or. en

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 17
Marek Siwiec

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

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

Or. en
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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 18
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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

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

Or. en

Alteração 19
Marek Siwiec

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 

(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 
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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.

em conta as diferenças entre Estados-
Membros, tendo em conta as obrigações 
de serviço público e 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 14.08.09, p. 94

Or. en

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. 

Alteração 20
Rareș-Lucian Niculescu

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, 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. A fim de garantir o 
necessário equilíbrio para o bom 
funcionamento do mercado numa 
situação de emergência, os Estados-
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Membros devem poder participar no co-
financiamento de projectos que sejam 
essenciais para impedir possíveis 
bloqueios, com base numa selecção feita 
pela Comissão.  

Or. ro

Alteração 21
Rareș-Lucian Niculescu

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, 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,
no quadro de um comité misto de 
representantes (composto por 
representantes da Comissão, do Conselho 
e do Parlamento Europeu), que deveria 
ser a única autoridade com poder para 
centralizar as necessidades e propor 
medidas a tomar ao nível da União em 
caso de problema na segurança do 
aprovisionamento.

Or. ro
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Alteração 22
Marek Siwiec

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, aos 
clientes vulneráveis e a 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, 
especialmente no que diz respeito às 
obrigações de serviço público, à protecção 
dos clientes, à gestão dos preços e aos 
mecanismos de compensação, sejam 
definidas de antemão.

Or. en

Justificação

É necessário sublinhar que os Estados-Membros são responsáveis pelo aprovisionamento de 
gás, especialmente aos clientes domésticos, vulneráveis e protegidos, quando o mercado não 
pode continuar a abastecê-los.  O bem-estar dos cidadãos é da responsabilidade dos Estados-
Membros. As obrigações de serviço público, a protecção dos clientes vulneráveis e a luta 
contra a pobreza energética têm de ser analisados aquando da preparação dos planos 
estratégicos de resposta a situações de crise.

Alteração 23
Sandra Kalniete, Andreas Schwab

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 

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

continuar a abastecê-los. É essencial que as 
medidas a tomar durante a crise sejam 
definidas de antemão.

Or. en

Alteração 24
Zuzana Roithová

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, em particular no que 
respeita aos clientes domésticos e 
hospitais, assim como a outros clientes 
protegidos, 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.

Or. en

Justificação

Os clientes domésticos e os hospitais, assim como outros clientes protegidos, devem ser 
abastecidos durante as crises de aprovisionamento de gás. 

Alteração 25
Toine Manders

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-

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

o mercado não pode continuar a abastecê-
los. É essencial que as medidas a tomar 
durante a crise sejam definidas de antemão.

Or. en

Alteração 26
Toine Manders

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 
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.

(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]. Como o presente 
regulamento se baseia na Directiva 
2009/73/CE, a Directiva 2009/73/CE será 
aplicada antes da entrada em vigor do 
regulamento. 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.

Or. en

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 
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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 27
Rareș-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A ENTSO-G e a ACER, enquanto 
membros do Grupo de Coordenação do 
Gás, devem ser plenamente envolvidas no 
processo de cooperação e de consulta a 
nível comunitário.

(21) A ENTSO-G e a ACER, enquanto 
membros do Grupo de Coordenação do 
Gás, devem ser plenamente envolvidas no 
processo de cooperação, identificação e 
formulação de soluções, bem como no 
processo de consulta a nível comunitário.

Or. ro

Alteração 28
Sandra Kalniete, Rafał Kazimierz Trzaskowski

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 

(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 
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estabelecimento de planos conjuntos de 
acções preventivas ou planos de 
emergência a nível regional.

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

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 29
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) O presente regulamento visa atribuir 
responsabilidades às empresas de gás 
natural e às autoridades competentes dos 
Estados-Membros para garantirem que o 
mercado interno do gás funcione 
eficazmente durante tanto tempo quanto 
possível em caso de perturbação do 
aprovisionamento, antes de serem 
tomadas medidas pelas autoridades 
competentes para responderem a uma 
situação em que o mercado já não é capaz 
de assegurar o necessário 
aprovisionamento de gás. Estas medidas 
excepcionais devem ser totalmente 
conformes com as regras comunitárias e 
ser notificadas à Comissão.

Suprimido

Or. en
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Alteração 30
Sandra Kalniete, Rafał Kazimierz Trzaskowski

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 dos 
Estados-Membros e da Comunidade, tanto 
em termos de acção preventiva como de 
reacção a perturbações concretas do 
aprovisionamento, e a constituir a 
expressão prática do espírito de 
solidariedade de que fala o Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia. 

Or. en

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 31
Toine Manders

Proposta de regulamento
Artigo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.°-A
Directiva 2009/73/CE

Todos os Estados-Membros são obrigados 
a aplicar a Directiva 2009/73/CE, que 
estabelece regras comuns para o mercado 
interno do gás natural, antes da entrada 
em vigor do presente regulamento.
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Or. en

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 32
Zuzana Roithová

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 e os hospitais já ligados a uma 
rede de distribuição de gás e, se o Estado-
Membro em causa assim o decidir, após 
uma avaliação de impacto e de risco 
realizada pelo Estado-Membro de acordo 
com o artigo 8, tendo em conta a 
viabilidade técnica e a avaliação 
económica de todos os custos e benefícios 
para o mercado, outros clientes, desde que 
já estejam ligados a uma rede de 
distribuição de gás;

Or. en

Justificação

Efectivamente, os clientes domésticos e os hospitais, assim como outros clientes protegidos, 
devem ser abastecidos durante uma crise de aprovisionamento de gás. Se um Estado-Membro 
decidir abranger outros clientes protegidos além dos consumidores domésticos e dos 
hospitais, deve fazê-lo com base numa avaliação de impacto que avalie também os custos e 
benefícios para o mercado, uma vez que uma definição alargada pode gerar enormes 
necessidades e custos de investimento a suportar pelos clientes finais.
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Alteração 33
Sandra Kalniete, Andreas Schwab

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, incluindo os clientes 
vulneráveis, 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;

Or. en

Alteração 34
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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

Or. en

Justificação

Alarga-se o âmbito de aplicação do regulamento a clientes importantes.
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Alteração 35
Adam Bielan

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 as pequenas e médias empresas, as 
escolas e os hospitais, desde que já estejam 
ligados a uma rede de distribuição de gás;

Or. en

Justificação

É importante deixar aos Estados-Membros alguma margem de manobra para decidir sobre a 
definição de "clientes protegidos". Esta lista não deve ser limitada apenas a certos clientes 
específicos.

Alteração 36
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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

Texto da Comissão Alteração

(2) «Autoridade competente»: a autoridade 
reguladora nacional ou a autoridade 
governamental nacional designada pelos 
Estados-Membros como responsável pela 
segurança do aprovisionamento de gás. 
Esta definição não obsta a que os 
Estados-Membros optem por atribuir 
certas tarefas previstas no presente 
regulamento a outras autoridades que não 
a autoridade competente. Essas tarefas 
serão realizadas sob a supervisão da 
autoridade competente e devem ser 
especificadas nos planos referidos no artigo 
4.º.

(2) «Autoridade competente»: a autoridade 
reguladora nacional ou a autoridade 
governamental nacional designada pelos 
Estados-Membros como responsável pela 
segurança do aprovisionamento de gás. 
Essas tarefas serão realizadas sob a 
supervisão da autoridade competente e 
devem ser especificadas nos planos 
referidos no artigo 4.º. 



AM\796426PT.doc 23/41 PE430.633v02-00

PT

Or. en

Justificação

A autoridade competente tem de ser sempre a autoridade reguladora nacional. Qualquer 
outra possibilidade falseia a função e o objectivo essenciais da existência da autoridade 
como organismo independente que garante os interesses dos consumidores.  

Alteração 37
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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 
grau de cooperação entre estes actores.

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

Or. en

Justificação

O direito soberano de qualquer Estado a defender os seus interesses económicos não pode 
ser colocado sob a tutela da Comissão Europeia.
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Alteração 38
Marek Siwiec

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. 

Or. en

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 39
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 5

Texto da Comissão Alteração

(5) As medidas destinadas a garantir a 
segurança do aprovisionamento devem ser 
claramente definidas, transparentes, 
proporcionadas, não discriminatórias, 
verificáveis e não devem distorcer 
indevidamente a concorrência nem obstar 
ao funcionamento eficaz do mercado 
interno.

(5) As medidas destinadas a garantir a 
segurança do aprovisionamento devem ser 
claramente definidas, transparentes, 
proporcionadas, não discriminatórias, 
verificáveis e devem ter em conta os 
interesses económicos dos consumidores.

Or. en
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Justificação

O n.º 2 do artigo 153.º do TCE estabelece que “as exigências em matéria de defesa dos 
consumidores serão tomadas em conta na definição e execução das demais políticas e acções 
da Comunidade”.

Alteração 40
Toine Manders

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

Texto da Comissão Alteração

5-A. Todos 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.

Or. en

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 41
Marek Siwiec

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 a 
protecção dos clientes (tal como referida 
no Artigo 3 da Directiva 2009/73/CE)
incluindo medidas do Estado-Membro 
para proteger os clientes de aumentos 
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excessivos dos preços.

Or. en

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 42
Zuzana Roithová

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 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 trinta dias de procura de gás 
excepcionalmente elevada durante o 
período mais frio estatisticamente 
constatado todos os vinte anos.

Or. en

Justificação

The reference period should not be longer than absolutely necessary to avoid 
disproportionate costs and hampering of the competitiveness of gas as a low carbon fuel. In 
the last approx. 40 years since the large infrastructure for transmission of natural gas to 
Europe was built, the only major supply interruption lasted 13 days. Bearing this in mind, a 
period of thirty days for the supply standard would be more than sufficient to cover all 
eventualities and would bring down costs significantly. A thirty day period also seems long 
enough to restore gas supplies or implement additional measures, such as supplies via 
reverse flows.
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Alteração 43
Toine Manders

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 
nacionais, coordenados pela Rede 
europeia de operadores de redes de 
transporte de gás com poderes de decisão,
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.

Or. en
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Alteração 44
Toine Manders

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 e aos clientes 
vulneráveis no Estado-Membro em caso 
de:

Or. en

Alteração 45
Zuzana Roithová

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

a) temperaturas extremamente baixas 
durante um período de pico de sete dias 
estatisticamente constatado todos os vinte 
anos; e que

a) temperaturas extremamente baixas 
durante um período de pico de sete dias 
estatisticamente constatado todos os vinte 
anos; e que 

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

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

Or. en

Justificação

It should be a primary obligation of the supply undertakings to ensure supply standards. 
The supply standard causes additional costs to be borne by the protected customers. The 
reference period should not be longer than absolutely necessary to avoid disproportionate 
costs and hampering of the competitiveness of gas as a low carbon fuel. In the last approx. 40 
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years since the large infrastructure for transmission of natural gas to Europe was built, the 
only major supply interruption lasted 13 days. Bearing this in mind, a period of thirty days for 
the supply standard would be more than sufficient to cover all eventualities and would bring 
down costs significantly. A thirty day period also seems long enough to restore gas supplies 
or implement additional measures, such as supplies via reverse flows.

Alteração 46
Zuzana Roithová

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

Or. en

Justificação

Deve ser tarefa primordial das empresas de aprovisionamento garantir as normas de 
aprovisionamento. Um período de trinta dias é suficiente – veja-se o n.º 1 do artigo 7. O 
mercado deve operar o máximo de tempo possível e os mecanismos baseados no mercado 
devem desenvolver os instrumentos físicos e contratuais para manter o abastecimento dos 
clientes protegidos. 
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Alteração 47
Toine Manders

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 e aos 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 e 
dos clientes vulneráveis durante tanto 
tempo quanto necessário. 

Or. en

Alteração 48
Marek Siwiec

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 
respeite o valor de mercado do produto.

5. A autoridade competente garante que 
sejam estabelecidas condições para o 
aprovisionamento dos clientes protegidos e 
vulneráveis sem prejuízo do correcto 
funcionamento do 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 para impedir aumentos 
excessivos do preço do gás para os 
clientes domésticos, protegidos e 
vulneráveis.
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Or. en

Justificação

Alteração 49
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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 
respeite o valor de mercado do produto.

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, sem diminuir a 
protecção dos interesses económicos dos 
consumidores, e a um preço que respeite o 
justo valor de mercado do produto.

Or. en

Justificação

O n.º 2 do artigo 153.º do TCE estabelece explicitamente que “as exigências em matéria de 
defesa dos consumidores serão tomadas em conta na definição e execução das demais 
políticas e acções da Comunidade”.

Alteração 50
Toine Manders

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 
respeite o valor de mercado do produto.

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

Or. en
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Alteração 51
Sandra Kalniete

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 relativa ao aprovisionamento 
definida nos n.ºs 1 e 2.

Or. en

Alteração 52
Toine Manders

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

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os Estados-Membros suportarão os 
custos do necessário abastecimento de gás 
aos clientes vulneráveis nas situações 
referidas nos n.ºs 1 e 2. A definição de 
"clientes vulneráveis", exigida pela 
Directiva 2009/73/CE, é deixada ao 
critério dos Estados-Membros. 

Or. en

Alteração 53
Zuzana Roithová

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

Texto da Comissão Alteração

1. Até [30.09.10; 6 meses após a entrada 
em vigor], cada autoridade competente 

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

avalia plenamente os riscos que afectam a 
segurança do aprovisionamento de gás no 
seu Estado-Membro e as consequências 
das medidas propostas através de uma 
avaliação de impacto e de risco mediante:

Or. en

Justificação

The proposed Regulation sets up strong structural obligations for Member States, as for 
instance the N-1 rule for infrastructure standard. These rules, designed to ensure sufficient 
gas infrastructure capacities in the event of disruption, may, if not interpreted correctly, 
generate huge investment needs in new capacities, generating significant costs and strongly 
impacting gas prices for final customers.
Moreover, official prospective scenarios presented by the Commission, notably in its Second 
Strategic Energy Review in November 2008, highlight a moderate decrease of the EU natural 
gas consumption by 2020 due to energy efficiency measures, to the development of renewable
energy sources, etc. 
A careful assessment is required in order to avoid a situation where new capacities would 
remain unused, generating sunk costs and thus leading to excessive additional price increases 
for final customers and impeding the competitiveness of the gas industry as a whole. This 
does not appear to have been the case at this stage.
For the above mentioned reasons, in particular before extending the group of protected 
customers, a prior impact assessment should be carried out analysing whether these 
measures are effective and technically and/ or economically possible or necessary.

Alteração 54
Zuzana Roithová

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 55
Zuzana Roithová

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.° 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A)  tendo em conta a viabilidade técnica 
e uma avaliação económica de todos os 
custos e benefícios para o mercado das 
medidas propostas.

Or. en

Alteração 56
Zuzana Roithová

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. Os Estados-Membros devem garantir 
que o acesso transfronteiras às instalações 
de armazenamento seja mantido também 
em caso de emergência. Os Estados-
Membros não devem prever qualquer 
medida que restrinja indevidamente o fluxo 
de gás através das fronteiras.

Or. en

Justificação

Deve esclarecer-se que a manutenção do acesso transfronteiras às instalações de 
armazenamento deve ser garantida não só pelo plano de emergência, mas também por 
qualquer autoridade e pelos legisladores dos Estados-Membros. Os Estados-Membros, em 
geral, não serão autorizados a aplicar qualquer medida que restrinja indevidamente o fluxo 
de gás, prejudicando o mercado interno.
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Alteração 57
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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.

Suprimido

Or. en

Alteração 58
Marek Siwiec

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 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 pelo menos um Estado-Membro.

Or. en
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Justificação

Deve poder ser declarada uma emergência comunitária quando apenas um Estado-Membro 
for atingido por uma crise de aprovisionamento.  Este procedimento permitirá uma reacção 
mais rápida e, consequentemente, uma ajuda imediata ao Estado-Membro em causa, a par de 
uma pronta troca de informações e conhecimentos.

Alteração 59
Adam Bielan

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 especificamente afectadas que 
englobem mais do que um Estado-
Membro.

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 um 
nível de crise relevante a pedido de, pelo 
menos, uma autoridade competente, em 
conformidade com as definições 
constantes do n.º 2 do artigo 9.º e após a 
verificação prevista no artigo 9.º, n.º 6. 
Pode declarar emergência comunitária para 
regiões geográficas especificamente 
afectadas.

Or. en

Justificação

Tendo em conta que um dos Estados-Membros, ou uma região geográfica específica, se pode 
encontrar numa situação difícil, deve ser prevista a possibilidade de a Comunidade declarar, 
nesse caso, um nível de crise relevante.  A situação deve ser previamente objecto de uma 
verificação adequada. 
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Alteração 60
Adam Bielan

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 dos três principais 
níveis de crise definidos no n.º 2 do artigo 
9.º, a Comissão convoca o Grupo de 
Coordenação do Gás.

Or. en

Justificação

Se a emergência comunitária for declarada, pode parecer demasiado tarde para tomar certas 
medidas; o Grupo de Coordenação do Gás deve ter também um papel preventivo.  

Alteração 61
Zuzana Roithová

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. Caso considere que, numa emergência 
comunitária, uma acção empreendida por 
uma autoridade competente ou por uma 
empresa de gás natural não é apropriada 
para lidar com a emergência, ou coloca 
seriamente em perigo a situação noutros 
Estados-Membros, a Comissão exige à 
autoridade competente ou à empresa de 
gás natural que modifique a sua acção. 

4. Caso considere que, numa emergência 
comunitária, uma acção empreendida por
uma autoridade competente ou por uma 
empresa de gás natural não é apropriada 
para lidar com a emergência, ou coloca 
seriamente em perigo a situação noutros 
Estados-Membros, a Comissão exige à 
autoridade competente que modifique a sua 
acção ou recomenda à autoridade 
competente que exija à empresa de gás 
natural que modifique a sua acção. 

Or. en

Justificação

From the text of the draft Regulation it is clear that the Competent Authority designated by 
each Member State shall be responsible for the implementation of the emergency measures 
provided in the draft Regulation and the preventive action and emergency plans shall contain 
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actions to be taken by, amongst others, natural gas undertakings.
Natural gas undertakings will be in direct relationship with national competent authorities 
and therefore should not receive instructions directly from the Commission because these 
instructions may not be in line with the actions the undertakings are expected to take in the 
context of the applicable national plans. Therefore to avoid any conflict of duties and 
responsibilities and to ensure a clear legal framework, the reference to gas undertakings in 
Article 10 paragraph 4 should be deleted.

Alteração 62
Rafał Kazimierz Trzaskowski, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Małgorzata Handzlik

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 
acções tomadas pelas autoridades 
competentes ou pelas empresas de gás 
natural são insuficientes, a Comissão tem 
direito a actuar directamente, aplicando 
as medidas enunciadas nos Anexos II e 
III para restaurar o aprovisionamento de 
gás aos mercados afectados. 

Or. en

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 
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.
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Alteração 63
Toine Manders

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.° 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 
composição do grupo garantindo a sua 
representatividade e exerce nele as funções 
de presidente. O grupo estabelece o seu 
regulamento interno.

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 
composição do grupo garantindo a sua 
representatividade e exerce nele as funções 
de presidente. O grupo estabelece o seu 
regulamento interno e pode impor medidas 
obrigatórias aos operadores de redes de 
transporte nacionais em caso de 
emergências comunitárias a fim de 
assegurar o bom funcionamento do 
mercado interno.

Or. en

Alteração 64
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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 

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; depois 
de concluírem novos acordos 
intergovernamentais, os Estados-Membros 
informam a Comissão;
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legislação do mercado interno;

Or. en

Justificação

O direito soberano de qualquer Estado a defender os seus interesses económicos não pode 
ser colocado sob a tutela da Comissão Europeia. Além disso, os acordos intergovernamentais 
são assuntos estritamente estatais e serão da responsabilidade exclusiva dos parlamentos 
nacionais.

Alteração 65
Sandra Kalniete, Andreas Schwab, Rafał Kazimierz Trzaskowski

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;

Or. en

Alteração 66
Zuzana Roithová

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

Texto da Comissão Alteração

b) as empresas de gás natural notificam à 
Comissão os seguintes elementos dos 

b) a autoridade competente notifica à 
Comissão os seguintes elementos dos 
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contratos concluídos com fornecedores de 
países terceiros:

contratos concluídos pelas empresas de 
gás natural nos seus territórios com 
fornecedores de países terceiros num 
formato agregado:

Or. en

Justificação

A informação necessária é apresentada pelas empresas de gás natural à autoridade 
competente, que a transmitirá à Comissão, numa forma agregada, que é suficiente para os 
fins a que se destina pela Comissão.

Alteração 67
Zuzana Roithová

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 6 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) As empresas de gás natural 
notificarão à autoridade competente a 
informação requerida nos termos da 
alínea b).

Or. en

Justificação

A informação necessária é apresentada pelas empresas de gás natural à autoridade 
competente, que a transmitirá à Comissão, numa forma agregada, que é suficiente para os 
fins a que se destina pela Comissão.


