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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 aos 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 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 a clientes protegidos seja mantido 
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

Alteração 2

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. 
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Or. en

Alteração 3

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 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 4

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 
e à norma para o aprovisionamento 
definida no artigo 7. 

Or. en
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Alteração 5

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

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os Estados-Membros garantirão que 
os clientes sejam informados da norma 
para o aprovisionamento definida no n.º 1 
e de quaisquer direitos em matéria de 
protecção do consumidor de que 
beneficiem em virtude do disposto na 
Directiva 2009/73/CE. 

Or. en

Alteração 6

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 
medidas não baseadas no mercado para 
garantir a segurança do 
aprovisionamento; 

Or. en


