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Alteração 44
Anni Podimata

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O gás natural (a seguir denominado 
«gás») é uma componente essencial do 
aprovisionamento energético da 
Comunidade, representando um quarto do 
aprovisionamento de energia primária e 
sendo utilizado principalmente para a 
produção de electricidade, o aquecimento, 
como matéria-prima para a indústria e 
como combustível para os transportes.

(1) O gás natural (a seguir denominado 
«gás») é uma componente essencial do 
aprovisionamento energético da 
Comunidade, representando um quarto do 
aprovisionamento de energia primária e 
sendo utilizado principalmente para a 
produção de electricidade, o aquecimento, 
como matéria-prima para a indústria e 
como combustível para os transportes. O 
gás natural é o combustível fóssil mais 
consentâneo com o ambiente, 
constituindo a solução mais fiável e 
comprovada para apoiar as tecnologias 
das fontes renováveis em períodos de
ponta.

Or. el

Alteração 45
Takis Hadjigeorgiou

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 

(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 
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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.

às perturbações concretas no 
aprovisionamento. Contudo, é 
fundamental não obstar à possibilidade de 
os Estados-Membros adoptarem medidas 
adaptadas às suas especificidades. 

Or. en

Alteração 46
Silvia-Adriana Ţicău

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. 
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 especial em termos de acção 
preventiva, nomeadamente a redução do 
consumo e a integração e conexão de 
fontes de energia renováveis à rede 
eléctrica, e de reacção às perturbações 
concretas no aprovisionamento.
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Or. ro

Justificação

A acção preventiva é menos dispendiosa, sendo igualmente essencial reduzir o consumo e 
utilizar fontes alternativas em qualquer circunstância. A sua promoção deve, por 
conseguinte, tornar-se um imperativo.

Alteração 47
Zigmantas Balčytis

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. 
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 e baseada na solidariedade às 
crises de aprovisionamento, em termos 
quer de acção preventiva quer de reacção 
às perturbações concretas no 
aprovisionamento.

Or. lt
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Alteração 48
Takis Hadjigeorgiou

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Reconhecendo o papel central 
desempenhado pela cooperação 
internacional na tarefa de assegurar a 
segurança do aprovisionamento de gás 
aos cidadãos dos Estados-Membros da 
UE, todas as políticas e planos de acção 
pertinentes da UE devem basear-se no 
princípio do respeito mútuo nas relações 
com os países terceiros envolvidos. O 
diálogo político e a negociação deveriam 
permitir resolver os problemas que 
possam surgir.

Or. en

Alteração 49
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) As fontes e as vias de aprovisionamento 
de gás da Comunidade devem contribuir 
para a segurança do aprovisionamento da 
Comunidade no seu todo e dos seus 
Estados-Membros individualmente. A 
segurança do aprovisionamento dependerá, 
no futuro, da evolução do cabaz energético, 
do desenvolvimento da produção na 
Comunidade e nos países terceiros que a 
abastecem e dos investimentos em 
instalações de armazenagem e em vias de 
aprovisionamento dentro e fora da 
Comunidade, incluindo as instalações de 
gás natural liquefeito.

(5) A diversificação das fontes e das vias 
de aprovisionamento de gás da 
Comunidade é essencial para reforçar a 
segurança do aprovisionamento da 
Comunidade no seu todo e dos seus 
Estados-Membros individualmente. A 
segurança do aprovisionamento dependerá, 
no futuro, do aumento da eficiência 
energética, da evolução do cabaz 
energético, do desenvolvimento da 
produção na Comunidade e nos países 
terceiros que a abastecem e dos 
investimentos em instalações de 
armazenagem e da diversificação das vias 
e fontes de aprovisionamento dentro e fora 
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da Comunidade, incluindo as instalações 
de gás natural liquefeito. 

Or. ro

Justificação

Cumpre que a redução do consumo de gás e a sua substituição, enquanto energia primária, 
por fontes alternativas se torne uma prioridade permanente.

Alteração 50
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) As fontes e as vias de aprovisionamento 
de gás da Comunidade devem contribuir 
para a segurança do aprovisionamento da 
Comunidade no seu todo e dos seus 
Estados-Membros individualmente. A 
segurança do aprovisionamento dependerá, 
no futuro, da evolução do cabaz energético, 
do desenvolvimento da produção na 
Comunidade e nos países terceiros que a 
abastecem e dos investimentos em 
instalações de armazenagem e em vias de 
aprovisionamento dentro e fora da 
Comunidade, incluindo as instalações de 
gás natural liquefeito.

(5) As fontes e as vias de aprovisionamento 
de gás da Comunidade devem contribuir 
para a segurança do aprovisionamento da 
União no seu todo e dos seus 
Estados-Membros individualmente. A 
segurança do aprovisionamento dependerá, 
no futuro, da evolução do cabaz energético, 
do desenvolvimento da produção na União
e nos países terceiros que a abastecem e 
dos investimentos em instalações de 
armazenagem e na diversificação das vias 
e das fontes de aprovisionamento, com 
especial incidência no projecto Nabucco,
dentro e fora da União, incluindo as 
instalações de gás natural liquefeito. 

Or. en

Alteração 51
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

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

de gás, o chamado princípio N-1, pode ser
um cenário realista. A falha dessa 
infra-estrutura constitui uma das análises 
de cenários que podem contribuir para a 
avaliação da segurança de 
aprovisionamento de um Estado-Membro.

Or. en

Justificação

Apesar de a proposta de regulamento definir critérios de infra-estrutura e de 
aprovisionamento nos artigos que lhes são especificamente consagrados (artigo 6.°/Anexo I e 
artigo 7.°, respectivamente), ainda existem referências cruzadas e ligações entre os 
indicadores propostos. Esta situação suscita confusão, razão pela qual a proposta de 
regulamento deveria ser alterada de forma a estabelecer uma distinção clara entre os dois 
tipos de indicadores. A avaliação de impacto e de riscos deve incluir diversos cenários de 
procura excepcionalmente elevada e/ou de perturbação no aprovisionamento, tendo em conta 
todas as circunstâncias nacionais e regionais pertinentes.

Alteração 52
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

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

(8) A falha da maior infra-estrutura única
de gás, o chamado princípio N-1, pode ser
um cenário realista. A falha dessa infra-
estrutura constitui uma das análises de 
cenários que podem contribuir para a 
avaliação da segurança de 
aprovisionamento de um Estado-Membro.

Or. en
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Justificação

Apesar de a proposta de regulamento definir critérios de infra-estrutura e de 
aprovisionamento nos artigos que lhes são especificamente consagrados (artigo 6.°/Anexo I e 
artigo 7.°, respectivamente), ainda existem referências cruzadas e ligações entre os 
indicadores propostos. Esta situação suscita confusão, razão pela qual a proposta de 
regulamento deveria ser alterada de forma a estabelecer uma distinção clara entre os dois 
tipos de indicadores. A avaliação de impacto e de riscos deve incluir diversos cenários de 
procura excepcionalmente elevada e/ou de perturbação no aprovisionamento, tendo em conta 
todas as circunstâncias nacionais e regionais pertinentes.

Alteração 53
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

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

(8) A falha da maior infra-estrutura única 
de gás ou da maior fonte de 
aprovisionamento de gás, o chamado 
princípio N-1, é um cenário realista. 
Utilizar a falha dessa infra-estrutura ou 
fonte de aprovisionamento como padrão de 
referência do que a EU no seu conjunto e 
os Estados-Membros a nível individual 
deverão poder compensar é uma boa 
referência para fazer uma primeira 
avaliação da segurança do 
aprovisionamento de gás, tanto para a UE 
no seu conjunto, como para cada 
Estado-Membro.

Or. es

Justification

Dado ser frequente que diferentes Estados-Membros se abasteçam na mesma fonte 
geográfica ou através da mesma infra-estrutura, uma falha da mesma aumentaria as 
consequências pata todos, já que não poderiam dispor de apoio dos Estados-Membros
vizinhos. É, por conseguinte, necessário proceder a uma análise do critério N-1 a nível da 
UE.
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Alteração 54
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A norma N-1, tal como definida no presente regulamento, aplica-se unicamente às infra-
estruturas.

Alteração 55
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik

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 

(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. As 
avaliações de impacto e de riscos 
baseadas numa metodologia comum 
deverão garantir uma aplicação concreta 
e eficaz dos critérios mínimos relativos à 
segurança do aprovisionamento de gás e 
condições equitativas para a segurança 
desse aprovisionamento tendo em conta ao 
mesmo tempo as especificidades nacionais 
ou regionais e criar incentivos 
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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. 

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 de gás em 
reacção a uma perturbação no 
aprovisionamento. Cumpre, todavia, 
assinalar que a mudança para 
combustíveis fósseis daria origem ao 
aumento das emissões de gases com efeito 
de estufa. Importa continuar a promover 
a utilização eficiente de energia como 
medida que incide na procura. O impacto 
ambiental das medidas propostas para 
agir a nível da oferta e da procura deve 
ser tido devidamente em conta, impondo-
se privilegiar as medidas que tenham o 
menor impacto possível no ambiente. Os 
investimentos na infra-estrutura devem 
processar-se no devido respeito do 
ambiente e do acervo comunitário 
correlato.

Or. en

Justificação

Em vez de estabelecer normas vinculativas a nível da UE, o regulamento deveria realçar a 
obrigação de os Estados Unidos realizarem uma avaliação de impacto e de riscos exaustiva, 
com base numa sólida metodologia comum, tendo simultaneamente em conta as 
circunstâncias e as especificidades nacionais, se necessário. Os resultados dessas avaliações 
devem reflectir-se nos planos de acção preventivos e de emergência, sujeitos a revisão a fim 
de garantir a sua adequação. Poderiam igualmente ser elaborados planos análogos a nível 
regional.
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Alteração 56
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

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

(9) É essencial dispor de infra-estruturas de 
gás suficientes em cada Estado-Membro e 
em toda a Comunidade para fazer face às 
interrupções no aprovisionamento. As 
avaliações de impacto e de riscos 
baseadas numa metodologia comum 
deverão garantir uma aplicação concreta 
e eficaz dos critérios mínimos relativos à 
segurança do aprovisionamento de gás e 
condições equitativas para a segurança 
desse aprovisionamento tendo em conta ao 
mesmo tempo as especificidades nacionais 
ou regionais 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 de gás em 
reacção a uma perturbação no 
aprovisionamento.

Or. en

Justificação

Em vez de estabelecer normas vinculativas a nível da UE, o regulamento deveria realçar a 
obrigação de os Estados Unidos realizarem uma avaliação de impacto e de riscos exaustiva, 
com base numa sólida metodologia comum, tendo simultaneamente em conta as 
circunstâncias e as especificidades nacionais, se necessário. Os resultados dessas avaliações 
devem reflectir-se nos planos de acção preventivos e de emergência, sujeitos a revisão a fim 
de garantir a sua adequação. Poderiam igualmente ser elaborados planos análogos a nível 
regional.
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Alteração 57
Patrizia Toia, Anni Podimata

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

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

(9) É essencial dispor de infra-estruturas de 
gás suficientes em cada Estado-Membro e 
em toda a Comunidade para fazer face às 
interrupções no aprovisionamento. As 
avaliações de impacto e de riscos 
baseadas numa metodologia comum 
deverão garantir uma aplicação concreta 
e eficaz dos critérios mínimos relativos à 
segurança do aprovisionamento de gás e 
condições equitativas para a segurança 
desse aprovisionamento tendo em conta ao 
mesmo tempo as especificidades nacionais 
ou regionais 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 de gás em 
reacção a uma perturbação no 
aprovisionamento.

Or. en

Justificação

Em vez de estabelecer normas vinculativas a nível da UE, o regulamento deveria realçar a 
obrigação de os Estados Unidos realizarem uma avaliação de impacto e de riscos exaustiva, 
com base numa sólida metodologia comum, tendo simultaneamente em conta as 
circunstâncias e as especificidades nacionais, se necessário. Os resultados dessas avaliações 
devem reflectir-se nos planos de acção preventivos e de emergência, sujeitos a revisão a fim 
de garantir a sua adequação. Poderiam igualmente ser elaborados planos análogos a nível 
regional.
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Alteração 58
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. ro

Justificação

As medidas do lado da procura devem constituir uma preocupação permanente. A eficiência 
da utilização da energia, bem como a diversificação das fontes de energia, não pode ser uma 
preocupação apenas em períodos de crise.  
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Alteração 59
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

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

(9) É essencial dispor de infra-estruturas de 
gás suficientes em cada Estado-Membro e 
em toda a Comunidade para fazer face às 
interrupções no aprovisionamento. 
Critérios mínimos comuns relativos à 
segurança do aprovisionamento de gás 
deverão garantir condições equitativas para 
a segurança desse aprovisionamento tendo 
em conta ao mesmo tempo as 
especificidades nacionais ou regionais 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. en

Alteração 60
Zigmantas Balčytis

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 

(9) É essencial dispor de infra-estruturas de 
gás suficientes e diversificadas nos 
Estados-Membros, em particular nas 
regiões isoladas das fontes de 
aprovisionamento energético, para fazer 
face às interrupções no aprovisionamento 
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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.

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. lt

Alteração 61
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Os investimentos em eficiência 
energética deverão ser firmemente 
promovidos nos países fornecedores e de 
trânsito, bem como na UE.

Or. en

Alteração 62
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Considerando 9-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-B) O lançamento da Parceria com a 
Europa Oriental para a Eficiência 
Energética e o Ambiente deve encorajar a 
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elaboração de propostas concretas para 
reduzir a procura de gás através de 
melhorias da eficiência energética, como 
a modernização dos sistemas de 
aquecimento urbano na Ucrânia, 
contribuindo assim para a segurança do 
aprovisionamento de gás da UE.

Or. en

Alteração 63
Zigmantas Balčytis

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, em particular nas 
regiões isoladas de fontes de 
aprovisionamento energético. Esses 
investimentos reduziriam a dependência 
de um fornecedor único e garantiriam 
mais adequadamente a segurança do 
aprovisionamento de gás e um melhor 
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.

Or. lt
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Alteração 64
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

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

(10) Os investimentos em novas infra-
estruturas de gás devem ser fortemente 
promovidos. O seu objectivo deve ser 
aumentar a segurança do aprovisionamento 
de gás e ao mesmo tempo garantir o 
correcto funcionamento do mercado 
interno do gás natural. Facilitar a 
integração do gás proveniente de fontes 
de energia renováveis na infra-estrutura 
da rede de gás deve constituir uma 
prioridade permanente. 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

Justificação

A Comissão e o Conselho devem elaborar regulamentação europeia que encoraje a utilização 
de fontes de energia alternativas, bem como prever incentivos a novos investimentos.   

Alteração 65
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Há diferentes fundos comunitários 
disponíveis para apoiar os 

(11) Há diferentes fundos comunitários 
disponíveis para apoiar os 
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Estados-Membros no financiamento dos 
investimentos necessários em produção e 
em infra-estruturas, nomeadamente 
empréstimos e garantias do Banco Europeu 
de Investimento ou verbas provenientes 
dos fundos para as regiões, dos fundos 
estruturais ou do fundo de coesão. O Banco 
Europeu de Investimento e os instrumentos 
comunitários externos, como o Instrumento 
Europeu de Vizinhança e Parceria (IEPV), 
o Instrumento de Pré-Adesão (IPA) e o 
Instrumento de Cooperação para o 
Desenvolvimento (ICD), podem 
igualmente financiar acções em países 
terceiros com vista a melhorar a segurança 
do aprovisionamento energético.

Estados-Membros no financiamento dos 
investimentos necessários em produção,
em infra-estruturas e em medidas de 
eficiência energética a nível regional e 
local, nomeadamente empréstimos e 
garantias do Banco Europeu de 
Investimento ou verbas provenientes dos 
fundos para as regiões, dos fundos 
estruturais ou do fundo de coesão.

Or. ro

Justificação

Os investimentos num consumo energético mais eficiente e em fontes de energia alternativas 
não só contribuem para a redução das emissões de CO2, mas também para reduzir a 
dependência das importações de gás e do investimento na resposta às crises.   

Alteração 66
Takis Hadjigeorgiou

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 

(12) O presente regulamento deve ter em 
conta as características nacionais de cada 
Estado-Membro no que respeita ao gás e 
prever instrumentos que se baseiem na 
salvaguarda da protecção dos 
consumidores e dêem prioridade à 
atenuação dos efeitos da perturbação no 
aprovisionamento. No entanto, os 
Estados-Membros continuarão a ser 
responsáveis pela sua própria segurança 
de aprovisionamento e beneficiarão de 
uma considerável flexibilidade na escolha 
dos mecanismos e dos instrumentos 
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efeitos da perturbação no 
aprovisionamento. 

capazes de garantir essa segurança.

Or. en

Alteração 67
Fiorello Provera, Lara Comi

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 por si só 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.

Or. en

Justificação

Durante as duas primeiras fases de crise, espera-se que o mercado resolva sozinho o 
problema; porém, numa verdadeira crise/emergência, quando os mecanismos de mercado, só 
por si, forem insuficientes para fazer face à crise, os Estados-Membros devem envolver-se. 
Os mecanismos baseados no mercado e os não baseados no mercado podem funcionar em 
paralelo nesta fase.
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Alteração 68
Amalia Sartori, Lara Comi

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 por si só 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.

Or. en

Justificação

Durante as duas primeiras fases de crise, espera-se que o mercado resolva sozinho o 
problema; porém, numa verdadeira crise/emergência, quando os mecanismos de mercado, só 
por si, forem insuficientes para fazer face à crise, os Estados-Membros devem envolver-se. 
Os mecanismos baseados no mercado e os não baseados no mercado podem funcionar em 
paralelo nesta fase.

Alteração 69
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 

(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 
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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. 

possam ser utilizados quando os mercados 
deixarem de ser capazes por si só 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.

Or. en

Justificação

Durante as duas primeiras fases de crise, espera-se que o mercado resolva sozinho o 
problema; porém, numa verdadeira crise/emergência, quando os mecanismos de mercado, só 
por si, forem insuficientes para fazer face à crise, os Estados-Membros devem envolver-se. 
Os mecanismos baseados no mercado e os não baseados no mercado podem funcionar em 
paralelo nesta fase.

Alteração 70
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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 por si só 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.

Or. en



AM\801609PT.doc 23/117 PE438.187v01-00

PT

Justificação

Durante as duas primeiras fases de crise, espera-se que o mercado resolva sozinho o 
problema; porém, numa verdadeira crise/emergência, quando os mecanismos de mercado, só 
por si, forem insuficientes para fazer face à crise, os Estados-Membros devem envolver-se. 
Os mecanismos baseados no mercado e os não baseados no mercado podem funcionar em 
paralelo nesta fase.

Alteração 71
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Os investimentos da UE na 
produção interna e nas infra-estruturas 
devem ser suportados pelos esforços dos 
Estados-Membros e da Comissão a fim de 
promover, na vizinhança da UE, em 
cooperação com países terceiros, a 
extensão dos princípios e das normas do 
mercado interno, conforme estipulado no 
Tratado da Carta da Energia. A Comissão 
deve considerar o alargamento da 
Comunidade Europeia da Energia, que é 
constituída pela UE e pela Europa do 
Sudeste, a outros países terceiros, se for 
caso disso, e a criação de novos mercados 
regionais de energia de acordo com o 
mesmo modelo, como, por exemplo, uma 
comunidade euromediterrânica da 
energia, a fim de garantir a segurança do 
aprovisionamento;

Or. en
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Alteração 72
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) A fim de aumentar a segurança do 
aprovisionamento em gás natural, é ainda 
necessário garantir a manutenção de uma 
reserva estratégica de gás nos 
Estados-Membros. Atendendo à 
prioridade conferida aos instrumentos de 
mercado, esta reserva deveria ser mantida 
por recurso a parcerias público-privadas.

Or. de

Justificação

Não é suficiente garantir a segurança do aprovisionamento; é também necessário que as 
parcerias público-privadas dêem lugar a um aprovisionamento independente e assente no 
mercado.

Alteração 73
Takis Hadjigeorgiou

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) O mercado interno do gás oferece à 
Comunidade o mais alto nível de segurança 
do aprovisionamento para todos os 
Estados-Membros, desde que esse mercado 
possa funcionar plenamente, assegurando 
os interesses do consumidor 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 
necessidades e a protecção dos 
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exigências do mercado, evitando 
distorções do mesmo e entraves às 
respostas que ele possa dar às 
perturbações. 

consumidores através do controlo dos 
preços, que em período de crise tendem a 
aumentar exponencialmente em virtude 
da redução da oferta e do aumento da 
procura (lei da oferta e da procura).

Or. el

Alteração 74
Fiorello Provera, Lara Comi

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 União 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 União, 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 o funcionamento do 
mercado interno, evitando distorções do 
mesmo e entraves às respostas que ele 
possa dar às perturbações.

Or. en

Justificação

A alteração especifica que as políticas devem ser compatíveis com o funcionamento do 
mercado interno e não com as “exigências” do mercado.
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Alteração 75
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 União 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 União, 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 o funcionamento do 
mercado interno, evitando distorções do 
mesmo e entraves às respostas que ele 
possa dar às perturbações.

Or. en

Justificação

A alteração especifica que as políticas devem ser compatíveis com o funcionamento do 
mercado interno e não com as “exigências” do mercado.

Alteração 76
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 

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

funcionamento do mercado interno, 
sobretudo em situações de perturbação do 
aprovisionamento e de crise.

Or. en

Justificação

A abordagem a três níveis definida na directiva de 2004 com vista a garantir a segurança do 
aprovisionamento (I: empresas; II: Estados-Membros; III: Comissão), já não figura 
claramente na proposta de regulamento. É conveniente reintroduzir este princípio na 
proposta de regulamento, nomeadamente a fim de evitar conflitos de competências.

Alteração 77
Fiorello Provera, Lara Comi

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 evitar 
conflitos de competências e manter o bom 
funcionamento do mercado interno, 
sobretudo em situações de perturbação do 
aprovisionamento e de crise.

Or. en

Justificação

A abordagem a três níveis definida na directiva de 2004 com vista a garantir a segurança do 
aprovisionamento (I: empresas; II: Estados-Membros; III: Comissão), já não figura 
claramente na proposta de regulamento. É conveniente reintroduzir este princípio na 
proposta de regulamento, nomeadamente a fim de evitar conflitos de competências.
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Alteração 78
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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 evitar 
conflitos de competências e manter o bom 
funcionamento do mercado interno, 
sobretudo em situações de perturbação do 
aprovisionamento e de crise.

Or. en

Justificação

A abordagem a três níveis definida na directiva de 2004 com vista a garantir a segurança do 
aprovisionamento (I: empresas; II: Estados-Membros; III: Comissão), já não figura 
claramente na proposta de regulamento. É conveniente reintroduzir este princípio na 
proposta de regulamento, nomeadamente a fim de evitar conflitos de competências.

Alteração 79
Algirdas Saudargas

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, 
nomeadamente as que dão acesso à rede 
de gás da UE, 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. Caso 
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as interconexões necessárias não sejam 
financeiramente viáveis para as empresas 
de gás, mas apresentem um nítido valor 
acrescentado em termos de segurança do 
aprovisionamento de gás, a Comissão 
deve propor incentivos financeiros 
adequados a fim de garantir a conexão 
física de todos os Estados-Membros à rede 
de gás da UE.

Or. en

Alteração 80
Hannes Swoboda

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 um número limitado de outros 
clientes, em especial os clientes que 
fornecem serviços públicos importantes, 
que podem ser designados pelos 
Estados-Membros em causa, 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 81
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) É importante que o aprovisionamento (18) É importante que o aprovisionamento 
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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.

de gás a clientes protegidos seja mantido 
nos casos em que o mercado por si só não 
pode continuar a abastecê-los. É essencial 
que as medidas a tomar durante a crise 
sejam definidas de antemão.

Or. en

Justificação

Embora seja óbvio que os clientes domésticos necessitam de protecção, uma eventual 
extensão da categoria de clientes protegidos a nível da UE é uma questão extremamente 
complexa e sensível que exige avaliações de impacto rigorosas. Além disso, o alargamento do 
âmbito de aplicação de “clientes protegidos” deve continuar a ser uma prerrogativa 
nacional dado que a respectiva pertinência e adequação deve ser avaliada em função das 
circunstâncias nacionais, nomeadamente a estrutura do cabaz energético e a importância do 
gás neste cabaz. Por conseguinte, a proposta de regulamento não deve alargar a protecção 
obrigatória da UE a outros clientes para além dos clientes domésticos.

Alteração 82
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Gaston Franco

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

Or. en

Justificação

Embora seja óbvio que os clientes domésticos necessitam de protecção, uma eventual 
extensão da categoria de clientes protegidos a nível da UE é uma questão extremamente 
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complexa e sensível que exige avaliações de impacto rigorosas. Além disso, o alargamento do 
âmbito de aplicação de “clientes protegidos” deve continuar a ser uma prerrogativa 
nacional dado que a respectiva pertinência e adequação deve ser avaliada em função das 
circunstâncias nacionais, nomeadamente a estrutura do cabaz energético e a importância do 
gás neste cabaz. Por conseguinte, a proposta de regulamento não deve alargar a protecção 
obrigatória da UE a outros clientes para além dos clientes domésticos.

Alteração 83
Takis Hadjigeorgiou

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Existe um grande leque de 
instrumentos para fazer cumprir as 
obrigações de segurança do 
aprovisionamento. Esses instrumentos 
devem ser utilizados num contexto 
nacional, regional e comunitário, conforme 
o caso, para garantir um resultado coerente 
e eficiente em termos de custos.

(19) Existe um grande leque de 
instrumentos para fazer cumprir as 
obrigações de segurança do 
aprovisionamento. Esses instrumentos 
devem ser utilizados num contexto 
nacional, regional e comunitário, conforme 
o caso, a fim de propiciar segurança, em 
primeiro lugar, aos consumidores, para 
garantir um resultado coerente e eficiente 
em termos de custos.

Or. el

Alteração 84
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

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

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

responsabilidades de todas as empresas de 
gás natural e autoridades competentes 
envolvidas. Se possível e necessário, 
devem ser estabelecidos planos de 
emergência conjuntos a nível regional.

Or. en

Justificação

A abordagem a três níveis definida na directiva de 2004 com vista a garantir a segurança do 
aprovisionamento (I: empresas; II: Estados-Membros; III: Comissão), já não figura 
claramente na proposta de regulamento. É conveniente reintroduzir este princípio na 
proposta de regulamento. As autoridades competentes são responsáveis pelo estabelecimento 
dos planos mas devem consultar as empresas de gás natural.

Alteração 85
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A abordagem a três níveis definida na directiva de 2004 com vista a garantir a segurança do 
aprovisionamento (I: empresas; II: Estados-Membros; III: Comissão), já não figura 
claramente na proposta de regulamento. É conveniente reintroduzir este princípio na 
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proposta de regulamento. As autoridades competentes são responsáveis pelo estabelecimento 
dos planos mas devem consultar as empresas de gás natural. 

Alteração 86
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A abordagem a três níveis definida na directiva de 2004 com vista a garantir a segurança do 
aprovisionamento (I: empresas; II: Estados-Membros; III: Comissão), já não figura 
claramente na proposta de regulamento. É conveniente reintroduzir este princípio na 
proposta de regulamento. As autoridades competentes são responsáveis pelo estabelecimento 
dos planos mas devem consultar as empresas de gás natural. 

Alteração 87
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

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

preparação em caso de perturbação do 
aprovisionamento, as autoridades 
competentes devem estabelecer planos de 
emergência, após consulta das empresas 
de gás natural. Esses planos devem ser 
coerentes entre si. Devem ter em conta as 
boas práticas dos planos existentes e 
definir claramente os papéis e as 
responsabilidades de todas as empresas de 
gás natural e autoridades competentes 
envolvidas. Se possível e necessário, 
devem ser estabelecidos planos de 
emergência conjuntos a nível regional.

Or. en

Justificação

Este considerando não é coerente com o resto do regulamento. Compete às autoridades 
competentes estabelecer os planos de emergência. 

Alteração 88
Amalia Sartori, Lara Comi

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 

(23) Para reforçar a solidariedade entre os 
Estados-Membros em caso de emergência 
a nível da União e, em particular, para 
apoiar os Estados-Membros que estão 
expostos a condições geográficas ou 
geológicas menos favoráveis, os 
Estados-Membros devem conceber 
medidas para exercerem essa solidariedade. 
As empresas de gás natural devem 
conceber medidas, nomeadamente acordos 
comerciais, que podem abranger o
aumento das exportações de gás ou 
libertação de maiores quantidades de gás 
armazenado. É importante incentivar a 
conclusão de acordos prévios entre as 
empresas de gás natural. As empresas de 
gás natural devem ser sempre 



AM\801609PT.doc 35/117 PE438.187v01-00

PT

acções preventivas ou planos de 
emergência a nível regional.

compensadas de uma forma justa e 
equitativa por todas as medidas que 
devam tomar para se prepararem para 
uma situação de emergência. As 
obrigações relativas às medidas de 
solidariedade devem limitar-se ao 
abastecimento dos clientes domésticos. As 
medidas de solidariedade podem ser 
particularmente apropriadas entre os 
Estados-Membros para os quais a 
Comissão recomenda o estabelecimento de 
planos conjuntos de acções preventivas ou 
planos de emergência a nível regional. 

Or. en

Justificação

A abordagem a três níveis definida na directiva de 2004 com vista a garantir a segurança do 
aprovisionamento (I: empresas; II: Estados-Membros; III: Comissão), já não figura 
claramente na proposta de regulamento. É conveniente reintroduzir este princípio na 
proposta de regulamento.

Alteração 89
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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

(23) Para reforçar a solidariedade entre os 
Estados-Membros em caso de emergência 
a nível da União e, em particular, para 
apoiar os Estados-Membros que estão 
expostos a condições geográficas ou 
geológicas menos favoráveis, os 
Estados-Membros devem conceber 
medidas para exercerem essa solidariedade. 
As empresas de gás natural devem 
conceber medidas, nomeadamente acordos 
comerciais, que podem abranger o
aumento das exportações de gás ou 
libertação de maiores quantidades de gás 
armazenado. É importante incentivar a 
conclusão de acordos prévios entre as 
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para os quais a Comissão recomenda o 
estabelecimento de planos conjuntos de 
acções preventivas ou planos de 
emergência a nível regional.

empresas de gás natural. As empresas de 
gás natural devem ser sempre 
compensadas de uma forma justa e 
equitativa por todas as medidas que 
devam tomar para se prepararem para 
uma situação de emergência. As 
obrigações relativas às medidas de 
solidariedade devem limitar-se ao 
abastecimento dos clientes domésticos. As 
medidas de solidariedade podem ser 
particularmente apropriadas entre os 
Estados-Membros para os quais a 
Comissão recomenda o estabelecimento de 
planos conjuntos de acções preventivas ou 
planos de emergência a nível regional. 

Or. en

Justificação

A abordagem a três níveis definida na directiva de 2004 com vista a garantir a segurança do 
aprovisionamento (I: empresas; II: Estados-Membros; III: Comissão), já não figura 
claramente na proposta de regulamento. É conveniente reintroduzir este princípio na 
proposta de regulamento.

Alteração 90
Fiorello Provera, Lara Comi

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 

(23) Para reforçar a solidariedade entre os 
Estados-Membros em caso de emergência 
a nível da União e, em particular, para 
apoiar os Estados-Membros que estão 
expostos a condições geográficas ou 
geológicas menos favoráveis, os 
Estados-Membros devem conceber 
medidas para exercerem essa solidariedade. 
As empresas de gás natural devem 
conceber medidas, nomeadamente acordos 
comerciais, que podem abranger o
aumento das exportações de gás ou 
libertação de maiores quantidades de gás 



AM\801609PT.doc 37/117 PE438.187v01-00

PT

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.

armazenado. É importante incentivar a 
conclusão de acordos prévios entre as 
empresas de gás natural. As empresas de 
gás natural devem ser sempre 
compensadas de uma forma justa e 
equitativa por todas as medidas que 
devam tomar para se prepararem para 
uma situação de emergência. As 
obrigações relativas às medidas de 
solidariedade devem limitar-se ao 
abastecimento dos clientes domésticos. As 
medidas de solidariedade podem ser 
particularmente apropriadas entre os 
Estados-Membros para os quais a 
Comissão recomenda o estabelecimento de 
planos conjuntos de acções preventivas ou 
planos de emergência a nível regional. 

Or. en

Justificação

A abordagem a três níveis definida na directiva de 2004 com vista a garantir a segurança do 
aprovisionamento (I: empresas; II: Estados-Membros; III: Comissão), já não figura 
claramente na proposta de regulamento. É conveniente reintroduzir este princípio na 
proposta de regulamento.

Alteração 91
Silvia-Adriana Ţicău

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 

(23) O Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia prevê o reforço da 
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 
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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.

comerciais entre empresas de gás natural, 
mecanismos de compensação, aumento das 
exportações de gás ou libertação de 
maiores quantidades de gás armazenado. 
As medidas de solidariedade podem ser 
particularmente apropriadas entre os 
Estados-Membros para os quais a 
Comissão recomenda o estabelecimento de 
planos conjuntos de acções preventivas ou 
planos de emergência a nível regional. 

Or. ro

Justificação

É importante referir o artigo 194.º do Tratado de Lisboa, que prevê que a política energética 
da UE seja aplicada num espírito de solidariedade.  

Alteração 92
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) O Grupo de Coordenação do Gás, 
instituído pela Directiva 2004/67/CE, de 26 
de Abril de 2004, relativa a medidas 
destinadas a garantir a segurança do 
aprovisionamento em gás natural, deve 
funcionar como conselheiro da Comissão 
para facilitar a coordenação das medidas de 
segurança do aprovisionamento a tomar em 
caso de emergência comunitária. Deve 
igualmente monitorizar a adequação e a 
conveniência das medidas a tomar em 
aplicação do presente regulamento.

(28) O Grupo de Coordenação do Gás, 
instituído pela Directiva 2004/67/CE, de 26 
de Abril de 2004, relativa a medidas 
destinadas a garantir a segurança do 
aprovisionamento em gás natural, deve 
funcionar como conselheiro da Comissão 
no contexto da análise da questão de 
saber se se está em presença de um caso 
de emergência comunitária e para facilitar 
a coordenação das medidas de segurança 
do aprovisionamento a tomar em caso de 
emergência comunitária. Deve igualmente 
monitorizar a adequação e a conveniência 
das medidas a tomar em aplicação do 
presente regulamento.

Or. de
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Justificação

Atendendo à sua composição, nomeadamente, representantes dos Estados-Membros da UE, 
do sector da energia e dos consumidores, o Grupo de Coordenação do Gás constitui o fórum 
mais adequado para avaliar a situação no plano do aprovisionamento e, em caso de 
emergência comunitária, funcionar como plataforma de cooperação entre o sector, as 
instâncias públicas e a Comissão Europeia. Em virtude das suas competências específicas, 
este Grupo deveria, por conseguinte, ser consultado numa fase precoce, designadamente 
quando a Comissão ajuíza da eventual existência de uma emergência comunitária.

Alteração 93
Takis Hadjigeorgiou

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

Alteração 94
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) O presente regulamento visa atribuir 
responsabilidades às empresas de gás 

(29) O presente regulamento visa atribuir 
responsabilidades às empresas de gás 
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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.

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 por si só já não é capaz de 
assegurar o necessário aprovisionamento 
de gás. Estas medidas excepcionais devem 
ser totalmente conformes com as regras da 
União e ser notificadas à Comissão e ao 
Grupo de Coordenação do Gás. 

Or. en

Justificação

Os mecanismos baseados no mercado e os não baseados no mercado podem funcionar em 
paralelo na fase de emergência. Na qualidade de organismo especializado constituído por 
diferentes entidades, o Grupo de Coordenação do Gás (GCG) parece ser o melhor fórum 
para o debate e a partilha de experiências, bem como para consultas formais e a 
coordenação com as partes interessadas. Por conseguinte, o GCG deve facilitar a 
coordenação das medidas relacionadas com a segurança do aprovisionamento. Nesta 
medida, o GCG deve ser regularmente consultado pela Comissão, em conformidade com as 
disposições do presente regulamento.

Alteração 95
Paul Rübig

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 

(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 
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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.

mercado por si só já não é capaz de 
assegurar o necessário aprovisionamento 
de gás. Estas medidas excepcionais devem 
ser totalmente conformes com as regras da 
União e ser notificadas à Comissão e ao 
Grupo de Coordenação do Gás. 

Or. en

Justificação

Os mecanismos baseados no mercado e os não baseados no mercado podem funcionar em 
paralelo na fase de emergência. Na qualidade de organismo especializado constituído por 
diferentes entidades, o Grupo de Coordenação do Gás (GCG) parece ser o melhor fórum 
para o debate e a partilha de experiências, bem como para consultas formais e a 
coordenação com as partes interessadas. Por conseguinte, o GCG deve facilitar a 
coordenação das medidas relacionadas com a segurança do aprovisionamento. Nesta 
medida, o GCG deve ser regularmente consultado pela Comissão, em conformidade com as 
disposições do presente regulamento.

Alteração 96
Ioannis A. Tsoukalas

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.

(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 da 
União e ser notificadas à Comissão e ao 
Grupo de Coordenação do Gás. 

Or. en
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Alteração 97
Zigmantas Balčytis

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.

(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 
e ao Grupo de Coordenação do Gás.

Or. lt

Alteração 98
Takis Hadjigeorgiou

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Sendo os fluxos de gás de países 
terceiros fundamentais para a segurança do 
aprovisionamento de gás da Comunidade, a 
Comissão deve coordenar as acções no 
que respeita aos ditos países, procurando 
estabelecer convénios com os países 
produtores e de trânsito para fazer face a 
situações de crise e garantir um fluxo de 
gás estável para a Comunidade. A 

(30) Sendo os fluxos de gás de países 
terceiros fundamentais para a segurança do 
aprovisionamento de gás da União, a 
Comissão deve prever a criação de um 
grupo consultivo para monitorizar, em 
situações de crise, os fluxos de gás dentro 
da União em consulta com o 
Estado-Membro em causa e após a 
autorização do mesmo e, fora da União, 
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Comissão deve ter o direito de criar uma 
task force para monitorizar, em situações 
de crise, os fluxos de gás dentro da 
Comunidade e fora dela (consultando 
neste caso os países terceiros envolvidos) 
e, quando surja uma crise provocada por 
dificuldades num país terceiro, para 
assumir um papel mediador e facilitador. 

em consulta com os países terceiros 
envolvidos e após a autorização dos 
mesmos. 

Or. en

Alteração 99
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Sendo os fluxos de gás de países 
terceiros fundamentais para a segurança do 
aprovisionamento de gás da Comunidade, a 
Comissão deve coordenar as acções no que 
respeita aos ditos países, procurando 
estabelecer convénios com os países 
produtores e de trânsito para fazer face a 
situações de crise e garantir um fluxo de 
gás estável para a Comunidade. A 
Comissão deve ter o direito de criar uma 
task force para monitorizar, em situações 
de crise, os fluxos de gás dentro da 
Comunidade e fora dela (consultando neste 
caso os países terceiros envolvidos) e, 
quando surja uma crise provocada por 
dificuldades num país terceiro, para 
assumir um papel mediador e facilitador. 

(30) Sendo os fluxos de gás de países 
terceiros fundamentais para a segurança do 
aprovisionamento de gás da União, a 
Comissão deve incluir uma "cláusula de 
segurança energética" nos acordos 
comerciais, de associação e de parceria e 
cooperação com os países produtores e de 
trânsito. A Comissão deve coordenar as 
acções no que respeita aos ditos países, 
procurando estabelecer convénios com os 
países produtores e de trânsito para fazer 
face a situações de crise e garantir um 
fluxo de gás estável para a União. A 
Comissão deve ter o direito de criar uma 
task force para monitorizar, em situações 
de crise, os fluxos de gás dentro da União e 
fora dela (consultando neste caso os países 
terceiros envolvidos) e, quando surja uma 
crise provocada por dificuldades num país 
terceiro, para assumir um papel mediador e 
facilitador através do Vice-Presidente da 
Comissão/Alto Representante.

Or. en
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Alteração 100
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Sendo os fluxos de gás de países 
terceiros fundamentais para a segurança do 
aprovisionamento de gás da Comunidade, a 
Comissão deve coordenar as acções no que 
respeita aos ditos países, procurando 
estabelecer convénios com os países 
produtores e de trânsito para fazer face a 
situações de crise e garantir um fluxo de 
gás estável para a Comunidade. A 
Comissão deve ter o direito de criar uma 
task force para monitorizar, em situações 
de crise, os fluxos de gás dentro da 
Comunidade e fora dela (consultando neste 
caso os países terceiros envolvidos) e, 
quando surja uma crise provocada por 
dificuldades num país terceiro, para 
assumir um papel mediador e facilitador. 

(30) Sendo os fluxos de gás de países 
terceiros fundamentais para a segurança do 
aprovisionamento de gás da União, em 
particular em caso de emergência a nível 
da União, a Comissão deve, após consulta 
do Grupo de Coordenação do Gás,
coordenar as acções no que respeita aos 
ditos países, procurando estabelecer 
convénios com os países produtores e de 
trânsito para fazer face a situações de crise 
e garantir um fluxo de gás estável para a 
União. A Comissão, após consulta do 
Grupo de Coordenação do Gás, deve ter o 
direito de criar uma task force para 
monitorizar, em situações de crise, os 
fluxos de gás dentro da União e fora dela 
(consultando neste caso os países terceiros 
envolvidos) e, quando surja uma crise 
provocada por dificuldades num país 
terceiro, para assumir um papel mediador e 
facilitador. 

Or. en

Alteração 101
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Sendo os fluxos de gás de países 
terceiros fundamentais para a segurança do 
aprovisionamento de gás da Comunidade, a 
Comissão deve coordenar as acções no que 
respeita aos ditos países, procurando 
estabelecer convénios com os países 

(30) Sendo os fluxos de gás de países 
terceiros fundamentais para a segurança do 
aprovisionamento de gás da União, em 
caso de emergência a nível da União, a 
Comissão deve, após consulta do Grupo 
de Coordenação do Gás, coordenar as 
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produtores e de trânsito para fazer face a 
situações de crise e garantir um fluxo de 
gás estável para a Comunidade. A 
Comissão deve ter o direito de criar uma 
task force para monitorizar, em situações 
de crise, os fluxos de gás dentro da 
Comunidade e fora dela (consultando neste 
caso os países terceiros envolvidos) e, 
quando surja uma crise provocada por 
dificuldades num país terceiro, para 
assumir um papel mediador e facilitador. 

acções no que respeita aos ditos países, 
procurando estabelecer convénios com os 
países produtores e de trânsito para fazer 
face a situações de crise e garantir um 
fluxo de gás estável para a União. A 
Comissão, após consulta do Grupo de 
Coordenação do Gás, deve ter o direito de 
criar uma task force para monitorizar, em 
situações de crise, os fluxos de gás dentro 
da União e fora dela (consultando neste 
caso os países terceiros envolvidos) e, 
quando surja uma crise provocada por 
dificuldades num país terceiro, para 
assumir um papel mediador e facilitador. 

Or. en

Justificação

Na qualidade de organismo especializado constituído por diferentes entidades 
(representantes do sector do gás, da ENTSO-G, dos clientes pertinentes, das autoridades 
nacionais competentes e da ACER), o Grupo de Coordenação do Gás (GCG) parece ser o 
melhor fórum para o debate e a partilha de experiências, bem como para consultas formais e 
a coordenação com as partes interessadas. Por conseguinte, o GCG deve facilitar a 
coordenação das medidas relacionadas com a segurança do aprovisionamento. Nesta 
medida, o GCG deve ser regularmente consultado, em conformidade com as disposições do 
presente regulamento.

Alteração 102
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Sendo os fluxos de gás de países 
terceiros fundamentais para a segurança do 
aprovisionamento de gás da Comunidade, a 
Comissão deve coordenar as acções no que 
respeita aos ditos países, procurando 
estabelecer convénios com os países 
produtores e de trânsito para fazer face a 
situações de crise e garantir um fluxo de 
gás estável para a Comunidade. A 
Comissão deve ter o direito de criar uma 

(30) Sendo os fluxos de gás de países 
terceiros fundamentais para a segurança do 
aprovisionamento de gás da União, em 
caso de emergência a nível da União, a 
Comissão deve, após consulta do Grupo 
de Coordenação do Gás, coordenar as 
acções no que respeita aos ditos países, 
procurando estabelecer convénios com os 
países produtores e de trânsito para fazer 
face a situações de crise e garantir um 
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task force para monitorizar, em situações 
de crise, os fluxos de gás dentro da 
Comunidade e fora dela (consultando neste 
caso os países terceiros envolvidos) e, 
quando surja uma crise provocada por 
dificuldades num país terceiro, para 
assumir um papel mediador e facilitador. 

fluxo de gás estável para a União. A 
Comissão, após consulta do Grupo de 
Coordenação do Gás, deve ter o direito de 
criar uma task force para monitorizar, em 
situações de crise, os fluxos de gás dentro 
da União e fora dela (consultando neste 
caso os países terceiros envolvidos) e, 
quando surja uma crise provocada por 
dificuldades num país terceiro, para 
assumir um papel mediador e facilitador. 

Or. en

Justificação

Na qualidade de organismo especializado constituído por diferentes entidades 
(representantes do sector do gás, da ENTSO-G, dos clientes pertinentes, das autoridades 
nacionais competentes e da ACER), o Grupo de Coordenação do Gás (GCG) parece ser o 
melhor fórum para o debate e a partilha de experiências, bem como para consultas formais e 
a coordenação com as partes interessadas. Por conseguinte, o GCG deve facilitar a 
coordenação das medidas relacionadas com a segurança do aprovisionamento. Nesta 
medida, o GCG deve ser regularmente consultado, em conformidade com as disposições do 
presente regulamento.

Alteração 103
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Sendo os fluxos de gás de países 
terceiros fundamentais para a segurança do 
aprovisionamento de gás da Comunidade, a 
Comissão deve coordenar as acções no que 
respeita aos ditos países, procurando 
estabelecer convénios com os países 
produtores e de trânsito para fazer face a 
situações de crise e garantir um fluxo de 
gás estável para a Comunidade. A 
Comissão deve ter o direito de criar uma 
task force para monitorizar, em situações 
de crise, os fluxos de gás dentro da 
Comunidade e fora dela (consultando neste 
caso os países terceiros envolvidos) e, 

(30) Sendo os fluxos de gás de países 
terceiros fundamentais para a segurança do 
aprovisionamento de gás da União, em 
caso de emergência a nível da União, a 
Comissão deve, após consulta do Grupo 
de Coordenação do Gás, coordenar as 
acções no que respeita aos ditos países, 
procurando estabelecer convénios com os 
países produtores e de trânsito para fazer 
face a situações de crise e garantir um 
fluxo de gás estável para a União. A 
Comissão, após consulta do Grupo de 
Coordenação do Gás, deve ter o direito de 
criar uma task force para monitorizar, em 
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quando surja uma crise provocada por 
dificuldades num país terceiro, para 
assumir um papel mediador e facilitador. 

situações de crise, os fluxos de gás dentro 
da União e fora dela (consultando neste 
caso os países terceiros envolvidos) e, 
quando surja uma crise provocada por 
dificuldades num país terceiro, para 
assumir um papel mediador e facilitador. 

Or. en

Justificação

Na qualidade de organismo especializado constituído por diferentes entidades 
(representantes do sector do gás, da ENTSO-G, dos clientes pertinentes, das autoridades 
nacionais competentes e da ACER), o Grupo de Coordenação do Gás (GCG) parece ser o 
melhor fórum para o debate e a partilha de experiências, bem como para consultas formais e 
a coordenação com as partes interessadas. Por conseguinte, o GCG deve facilitar a 
coordenação das medidas relacionadas com a segurança do aprovisionamento. Nesta 
medida, o GCG deve ser regularmente consultado, em conformidade com as disposições do 
presente regulamento.

Alteração 104
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Sendo os fluxos de gás de países 
terceiros fundamentais para a segurança do 
aprovisionamento de gás da Comunidade, a 
Comissão deve coordenar as acções no que 
respeita aos ditos países, procurando 
estabelecer convénios com os países 
produtores e de trânsito para fazer face a 
situações de crise e garantir um fluxo de 
gás estável para a Comunidade. A 
Comissão deve ter o direito de criar uma 
task force para monitorizar, em situações 
de crise, os fluxos de gás dentro da 
Comunidade e fora dela (consultando neste 
caso os países terceiros envolvidos) e, 
quando surja uma crise provocada por 
dificuldades num país terceiro, para 
assumir um papel mediador e facilitador. 

(30) Sendo os fluxos de gás de países 
terceiros fundamentais para a segurança do 
aprovisionamento de gás da União, em 
caso de emergência a nível da União, a 
Comissão deve, após consulta do Grupo 
de Coordenação do Gás, coordenar as 
acções no que respeita aos ditos países, 
procurando estabelecer convénios com os 
países produtores e de trânsito para fazer 
face a situações de crise e garantir um 
fluxo de gás estável para a União. A 
Comissão, após consulta do Grupo de 
Coordenação do Gás, deve ter o direito de 
criar uma task force para monitorizar, em 
situações de crise, os fluxos de gás dentro 
da União e fora dela (consultando neste 
caso os países terceiros envolvidos) e, 
quando surja uma crise provocada por 



PE438.187v01-00 48/117 AM\801609PT.doc

PT

dificuldades num país terceiro, para 
assumir um papel mediador e facilitador. 

Or. en

Justificação

Na qualidade de organismo especializado constituído por diferentes entidades 
(representantes do sector do gás, da ENTSO-G, dos clientes pertinentes, das autoridades 
nacionais competentes e da ACER), o Grupo de Coordenação do Gás (GCG) parece ser o 
melhor fórum para o debate e a partilha de experiências, bem como para consultas formais e 
a coordenação com as partes interessadas. Por conseguinte, o GCG deve facilitar a 
coordenação das medidas relacionadas com a segurança do aprovisionamento. Nesta 
medida, o GCG deve ser regularmente consultado, em conformidade com as disposições do 
presente regulamento.

Alteração 105
Hannes Swoboda

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Sendo os fluxos de gás de países 
terceiros fundamentais para a segurança do 
aprovisionamento de gás da Comunidade, a 
Comissão deve coordenar as acções no que 
respeita aos ditos países, procurando 
estabelecer convénios com os países 
produtores e de trânsito para fazer face a 
situações de crise e garantir um fluxo de 
gás estável para a Comunidade. A 
Comissão deve ter o direito de criar uma 
task force para monitorizar, em situações 
de crise, os fluxos de gás dentro da 
Comunidade e fora dela (consultando neste 
caso os países terceiros envolvidos) e, 
quando surja uma crise provocada por 
dificuldades num país terceiro, para 
assumir um papel mediador e facilitador. 

(30) Sendo os fluxos de gás de países 
terceiros fundamentais para a segurança do 
aprovisionamento de gás da União, em 
caso de emergência a nível da União, a 
Comissão deve, após consulta do Grupo 
de Coordenação do Gás, coordenar as 
acções no que respeita aos ditos países, 
procurando estabelecer convénios com os 
países produtores e de trânsito para fazer 
face a situações de crise e garantir um 
fluxo de gás estável para a União. A 
Comissão, após consulta do Grupo de 
Coordenação do Gás, deve ter o direito de 
criar uma task force para monitorizar, em 
situações de crise, os fluxos de gás dentro 
da União e fora dela (consultando neste 
caso os países terceiros envolvidos) e, 
quando surja uma crise provocada por 
dificuldades num país terceiro, para 
assumir um papel mediador e facilitador. 

Or. en
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Alteração 106
Christian Ehler, Markus Pieper

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Sendo os fluxos de gás de países 
terceiros fundamentais para a segurança do 
aprovisionamento de gás da Comunidade, a 
Comissão deve coordenar as acções no que 
respeita aos ditos países, procurando 
estabelecer convénios com os países 
produtores e de trânsito para fazer face a 
situações de crise e garantir um fluxo de 
gás estável para a Comunidade. A 
Comissão deve ter o direito de criar uma 
task force para monitorizar, em situações 
de crise, os fluxos de gás dentro da 
Comunidade e fora dela (consultando neste 
caso os países terceiros envolvidos) e, 
quando surja uma crise provocada por 
dificuldades num país terceiro, para 
assumir um papel mediador e facilitador.

(30) Sendo os fluxos de gás de países 
terceiros fundamentais para a segurança do 
aprovisionamento de gás da União, a 
Comissão deve coordenar acções de 
emergência no que respeita aos ditos 
países, procurando estabelecer convénios 
com os países produtores e de trânsito para 
fazer face a situações de crise e garantir um 
fluxo de gás estável para a União. A 
Comissão deve ter o direito de requerer a 
criação de uma task force para 
monitorizar, em situações de crise, os 
fluxos de gás dentro da União e fora dela 
(consultando neste caso os países terceiros 
envolvidos) e, quando surja uma crise 
provocada por dificuldades num país 
terceiro, para assumir um papel mediador e 
facilitador por intermédio do Comissário 
responsável pela energia e do Vice-
Presidente da Comissão/Alto 
Representante.

Or. en

Justificação

O Vice-Presidente/Alto Representante e o Comissário responsável pela energia devem estar 
associados a todas as fases de aplicação do regulamento. Devem, designadamente, ter a seu 
cargo a condução dos processos de mediação e negociação com países terceiros e 
representantes do sector em nome dos Estados-Membros em situações de crise. O Comissário 
responsável pela energia, em particular, deve coordenar as actividades do Grupo de 
Coordenação do Gás, que deve ser consultado obrigatoriamente em situações de crise.
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Alteração 107
Takis Hadjigeorgiou

Proposta de regulamento
Considerando 30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(30-A) Exorta a Comissão Europeia a 
elaborar uma proposta relativa à 
protecção eficaz e preventiva dos 
consumidores contra eventuais acordos 
concertados de preços entre os actores 
económicos envolvidos.

Or. el

Alteração 108
Claude Turmes

Proposta de regulamento
Considerando 30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(30-A) Os contratos relativos ao 
aprovisionamento de gás por países 
terceiros não podem conter disposições 
que infrinjam as regras do mercado 
interno da UE, nomeadamente restrições 
à reexportação ou cláusulas que 
produzam os mesmos efeitos que uma 
“cláusula de destino”. 

Or. en

Alteração 109
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Rafał Trzaskowski

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

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

medidas destinadas a garantir a segurança 
do aprovisionamento de gás, garantindo o 
funcionamento correcto e contínuo do 
mercado interno do gás e adoptando 
medidas excepcionais a implementar 
quando o mercado já não for capaz de 
assegurar o necessário aprovisionamento 
de gás, prevendo uma definição e uma 
atribuição claras de responsabilidades e 
uma coordenação da resposta ao nível dos 
Estados-Membros e da União, tanto em 
termos de acção preventiva como de 
reacção a perturbações concretas do 
aprovisionamento ou de riscos sérios e 
verosímeis de tais perturbações, num 
espírito de solidariedade entre os 
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

As perturbações concretas no aprovisionamento não devem constituir as únicas razões de 
reacção; riscos sérios e verosímeis de tais perturbações devem originar igualmente uma 
acção. O espírito de solidariedade deve ser salientado no regulamento, em conformidade com 
as conclusões do Conselho Europeu de Março de 2009 e o artigo 176.°-A do Tratado de 
Lisboa. Esta solidariedade é indispensável para a criação de uma política comum da UE em 
matéria de energia e deve exprimir-se a nível político, tanto no interior como no exterior da 
UE, no diálogo com os países terceiros, quer por ocasião de situações de crises de 
aprovisionamento quer fora dessas situações.

Alteração 110
Konrad Szymański

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 

O presente regulamento estabelece 
medidas destinadas a garantir a segurança 
do aprovisionamento de gás, garantindo o 
funcionamento correcto e contínuo do 
mercado interno do gás e adoptando 
medidas excepcionais a implementar 
quando o mercado já não for capaz de 
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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.

assegurar o necessário aprovisionamento 
de gás, prevendo uma definição e uma 
atribuição claras de responsabilidades e 
uma coordenação da resposta ao nível dos 
Estados-Membros e da União, tanto em 
termos de acção preventiva como de 
reacção a perturbações concretas do 
aprovisionamento ou de riscos sérios e 
verosímeis de tais perturbações, num 
espírito de solidariedade entre os 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 111
Takis Hadjigeorgiou

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, tendo 
sempre em mente o interesse dos 
consumidores e prevendo uma definição e 
uma atribuição claras de responsabilidades 
e uma coordenação da resposta com 
procedimentos transparentes ao nível dos 
Estados-Membros e da Comunidade, tanto 
em termos de acção preventiva como de 
reacção a perturbações concretas do 
aprovisionamento.

Or. el
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Alteração 112
Werner Langen

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, dos organismos de 
cooperação regional relevantes e da 
Comunidade, tanto em termos de acção 
preventiva como de reacção a perturbações 
concretas do aprovisionamento.

Or. de

Justificação

Statt der vorgeschlagenen zentralen Rolle der Kommission als Koordinator im Krisenfall, 
sollte ein mehrstufiger bottom-up Ansatz (1. Industrie 2. Mitgliedstaaten 3. regionale 
Kooperationen 4. im äußersten Notfall die EU) mit stärkerer Unternehmensbeteiligung 
gewählt werden. Letztendlich Handelnde werden bei einer Versorgungsstörung die 
Erdgasunternehmen sein, da bei diesen Transportkapazitäten, Gasmengen und Kenntnisse 
über Verbrauchsmengen vorhanden sind. Ein solcher Ansatz ist effizienter, weniger 
bürokratisch und sorgt für die Wahrung des Subsidiaritätsprinzips.

Alteração 113
Fiorello Provera, Lara Comi

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 

O presente regulamento estabelece 
medidas destinadas a garantir a segurança 
do aprovisionamento de gás, de modo a 
garantir o funcionamento correcto e 
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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. 

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. 

Or. en

Justificação

A abordagem a três níveis definida na directiva de 2004 com vista a garantir a segurança do 
aprovisionamento (I: empresas; II: Estados-Membros; III: Comissão), já não figura 
claramente na proposta de regulamento. É conveniente reintroduzir este princípio na 
proposta de regulamento.

Alteração 114
Fiorello Provera, Lara Comi

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

Texto da Comissão Alteração

As medidas referidas no n.° 1 aplicam-se 
unicamente em caso de situações de crise 
grave para as quais os Estados-Membros
devem conceber um quadro nacional 
adequado para garantir o 
aprovisionamento de gás.

Or. en

Justificação

A Comissão Europeia deve limitar-se a definir requisitos mínimos comuns a nível da UE, 
deixando ao critério dos Estados-Membros a concepção de quadros nacionais adequados, 
tendo em conta as suas especificidades e a situação presente. Com efeito, a segurança do 
aprovisionamento deve ser abordada a nível regional, a fim de ser compatível com as 
disposições do terceiro pacote legislativo relativo à liberalização da energia.
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Alteração 115
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 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 ligados a uma rede de 
distribuição de gás;

Or. en

Justificação

Esta alteração está relacionada com as alterações aos artigos 5.° e 8.°. O conceito de 
“clientes protegidos” está directamente ligado às obrigações de todos os Estados-Membros
em matéria de solidariedade. Dando uma definição mais ampla corre-se o risco de distorções 
do mercado interno e de parasitismo se um Estado-Membro alargar a definição de clientes 
protegidos a um grande número de sectores e outro só a aplicar aos clientes domésticos. É 
necessária uma definição uniforme. No entanto, se um Estado-Membro tiver a capacidade de 
tomar outras medidas a favor de outros sectores, deve ser autorizado a fazê-lo (ver as 
alterações aos artigos 8.° e 5.°).

Alteração 116
Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 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 ligados a uma rede de 
distribuição de gás;

Or. en
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Justificação

A definição de clientes protegidos deve ser o mais exacta e restrita quanto possível. Um 
grupo demasiado amplo de clientes protegidos não contribuiria para a segurança do 
aprovisionamento nem teria vantagens para os consumidores.

Alteração 117
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) «Clientes protegidos»: todos os clientes 
domésticos já ligados a uma rede de 
distribuição de gás e, se o Estado-Membro 
em causa assim o decidir, as pequenas e 
médias empresas, as escolas e os 
hospitais, desde que já estejam ligados a 
uma rede de distribuição de gás;

(1) «Clientes protegidos»: todos os clientes 
domésticos já ligados a uma rede de 
distribuição de gás;

Or. en

Justificação

Embora seja óbvio que os clientes domésticos necessitam de protecção, uma eventual 
extensão da categoria de clientes protegidos a nível da UE é uma questão extremamente 
complexa e sensível que exige avaliações de impacto rigorosas. Além disso, o alargamento do 
âmbito de aplicação de “clientes protegidos” deve continuar a ser uma prerrogativa 
nacional dado que a respectiva pertinência e adequação deve ser avaliada em função das 
circunstâncias nacionais, nomeadamente a estrutura do cabaz energético e a importância do 
gás neste cabaz. Por conseguinte, a proposta de regulamento não deve alargar a protecção 
obrigatória da UE a outros clientes para além dos clientes domésticos.

Alteração 118
Hannes Swoboda

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) «Clientes protegidos»: todos os clientes 
domésticos já ligados a uma rede de 

(1) (1) «Clientes protegidos»: todos os 
clientes domésticos já ligados a uma rede 
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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;

de distribuição de gás. Os 
Estados-Membros em causa podem decidir 
incluir um número limitado de novos 
clientes, em especial os clientes que 
fornecem serviços públicos importantes, 
mas em qualquer circunstância estas 
extensões não devem pôr em causa os 
princípios da solidariedade europeia ou 
regional para com os países com 
problemas de aprovisionamento;

Or. en

Alteração 119
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 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 ligados a uma rede de 
distribuição de gás;

Or. de

Justificação

A regulamentação comunitária deve restringir-se aos consumidores que, em caso de 
perturbação do aprovisionamento, estejam dependentes do fornecimento de gás para 
satisfazerem as suas necessidades de base. Qualquer alargamento da definição de  
“consumidor protegido” comprometeria o objectivo da norma de aprovisionamento, que 
permite também a adopção de medidas do lado da procura a nível dos planos de prevenção e 
dos planos de emergência. Uma definição demasiado lata destituiria de eficácia o mecanismo 
de protecção e limitaria a possibilidade de medidas do lado da procura.
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Alteração 120
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) «Clientes protegidos»: todos os clientes 
domésticos já ligados a uma rede de 
distribuição de gás e, se o Estado-Membro 
em causa assim o decidir, as pequenas e 
médias empresas, as escolas e os hospitais, 
desde que já estejam ligados a uma rede de 
distribuição de gás;

(1) «Clientes protegidos»: todos os clientes 
domésticos já ligados a uma rede de 
distribuição de gás e, se o Estado-Membro 
em causa assim o decidir, as escolas, os 
hospitais e outras instituições que prestem 
serviços de emergência ou serviços 
públicos de saúde, sociais e educativos, 
bem como as empresas que propiciem ao 
público a satisfação de necessidades 
alimentares de base, desde que já estejam 
ligados a uma rede de distribuição de gás;

Or. ro

Justificação

O fornecimento de gás às habitações, hospitais e outros consumidores protegidos deve 
prosseguir em períodos de crise.

Alteração 121
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 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 ligados a uma rede de 
distribuição de gás e, se o Estado-Membro 
em causa assim o decidir, os clientes para 
os quais o gás é necessário para fornecer 
um serviço público essencial, como as 
pequenas e médias empresas, as escolas ou 
os hospitais;

Or. en
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Alteração 122
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 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 
ligados a uma rede de distribuição de gás 
sobre a qual decide o Estado-Membro em 
causa, tendo em conta as especificidades 
do mercado da energia e em 
conformidade com os critérios 
estabelecidos;

Or. en

Justificação

A definição de clientes protegidos deve oferecer aos Estados-Membros uma certa 
flexibilidade que lhes permita adaptar-se às respectivas circunstâncias nacionais, com 
critérios claramente definidos. No caso da Espanha, por exemplo, a produção de energia a 
partir do gás desempenha um papel importante e o sistema de gás espanhol foi concebido de 
forma a apoiar a produção da energia térmica necessária para o desenvolvimento e a 
integração das energias renováveis.

Alteração 123
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 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 ligados a uma rede de 
distribuição de gás, bem como as centrais 
eléctricas, as centrais PCCE e os sistemas 
de relevantes em termos de segurança do 
aprovisionamento e, se o Estado-Membro 
em causa assim o decidir, as pequenas e 
médias empresas, as escolas e os hospitais, 
desde que estejam ligados a uma rede de 
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distribuição de gás;

Or. de

Justificação

A garantia da produção de calor e electricidade para efeitos de manutenção dos serviços de 
base no consumidor é assegurada tendo em conta as unidades de produção relevantes. 

Alteração 124
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 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 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 estejam ligados a uma rede de 
distribuição de gás, bem como as 
instalações termoeléctricas alimentadas a 
gás, se estritamente necessário para o 
fornecimento de energia eléctrica a esses 
clientes;

Or. it

Justificação

Necessidade de aditar as instalações termoeléctricas alimentadas a gás, para evitar que nos 
possamos paradoxalmente encontrar numa situação em que, sendo embora o gás assegurado 
aos clientes protegidos, estes não dispõem de electricidade; Eliminação do termo “já”, 
porquanto o regulamento deve aplicar-se, não só aos clientes ligados à rede no momento da 
entrada em vigor do Regulamento, mas também aos ligados à rede em momentos de crise.
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Alteração 125
Takis Hadjigeorgiou

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 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

Alteração 126
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) «Clientes protegidos»: todos os clientes 
domésticos já ligados a uma rede de 
distribuição de gás e, se o Estado-Membro 
em causa assim o decidir, as pequenas e 
médias empresas, as escolas e os hospitais, 
desde que já estejam ligados a uma rede de 
distribuição de gás;

(1) «Clientes protegidos»: todos os clientes 
domésticos já ligados a uma rede de 
distribuição de gás e, se o Estado-Membro 
em causa assim o decidir, as pequenas e 
médias empresas e as instituições 
públicas, desde que já estejam ligados a 
uma rede de distribuição de gás;

Or. hu

Justificação

Afigura-se apropriado viabilizar a atribuição de estatuto protegido às instituições públicas 
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Alteração 127
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 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:

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

b) um número limitado de centrais 
eléctricas - fixado pela autoridade 
competente em função das necessidades 
nacionais - necessário para evitar 
interrupções no fornecimento de 
electricidade aos clientes em caso de 
perturbação no aprovisionamento de gás;

Or. en

Alteração 128
Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 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 

(2) «Autoridade competente»: a autoridade 
reguladora nacional. Esta definição não 
obsta às orientações de política geral 
emitidas pelo governo não relacionadas 
com as obrigações e competências das 
entidades reguladoras referidas no artigo 
41.° da Directiva 2009/73/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 13 
de Julho de 2009 que estabelece regras 
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competente. Essas tarefas serão realizadas 
sob a supervisão da autoridade competente 
e devem ser especificadas nos planos 
referidos no artigo 4.º.

comuns para o mercado interno do gás 
natural 1 nem a que os Estados-Membros
optem por atribuir certas tarefas previstas 
no presente regulamento a outras entidades
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.
_______________________
1 JO L 211 de 14.8.2009, p. 94.

Or. en

Justificação

The national regulatory authorities should be the competent authorities in the MS as they are 
already set up for the energy market, are independent and have the necessary knowledge to 
deal with the issues at stake. However, the final responsibility still lies with the MS 
Government which will have to bear the political responsibility, which is in line with the 
wording of Art. 39(4) (b)(ii) of the above mentioned Directive 2009/73/EC. National entities 
could be governmental authorities, system operators as established under Article 1 last 
subparagraph of the Gas Regulation No. 715/2009.

Alteração 129
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 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 governamental nacional 
designada pelos Estados-Membros como 
responsável pela segurança do 
aprovisionamento de gás e/ou a autoridade 
reguladora nacional.. 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. A autoridade governamental deve 
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manter o papel central. 

Or. de

Justificação

A segurança do aprovisionamento em caso de crise é missão central do Estado. De qualquer 
modo, não devem ser atribuídos poderes a qualquer autoridade com interesses contrários à 
segurança do aprovisionamento.

Alteração 130
Takis Hadjigeorgiou

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 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

Alteração 131
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 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. 

1. A segurança do aprovisionamento de gás 
é tarefa partilhada das empresas de gás 
natural, das autoridades competentes, dos 
Estados-Membros, da Comissão e, se for 
caso disso, dos clientes que não os clientes 
protegidos, dentro das respectivas áreas de 
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Exige um elevado grau de cooperação 
entre estes actores. 

responsabilidade. Exige um elevado grau 
de cooperação entre estes actores.

Or. en

Justificação

A abordagem a três níveis definida na directiva de 2004 com vista a garantir a segurança do 
aprovisionamento (I: empresas; II: Estados-Membros; III: Comissão), já não figura 
claramente na proposta de regulamento. É conveniente reintroduzir este princípio na 
proposta de regulamento.

Alteração 132
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 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 das empresas 
de gás natural. As autoridades competentes 
dos Estados-Membros e a Comissão 
apoiam as empresas de gás natural, dentro 
das respectivas áreas de responsabilidade. 
Exige um elevado grau de cooperação 
entre estes actores.

Or. en

Justificação

A abordagem a três níveis definida na directiva de 2004 com vista a garantir a segurança do 
aprovisionamento (I: empresas; II: Estados-Membros; III: Comissão), já não figura 
claramente na proposta de regulamento. É conveniente reintroduzir este princípio na 
proposta de regulamento.
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Alteração 133
Francisco Sosa Wagner

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 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 tarefa das empresas de gás natural, das 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros e da Comissão, dentro 
das respectivas áreas de responsabilidade. 
Exige um elevado grau de cooperação 
entre estes actores.

Or. en

Alteração 134
Arturs Krišjānis Kariņš

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 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 
e o bom funcionamento do mercado 
interno são 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.

Or. en

Justificação

O bom funcionamento do mercado interno é a condição prévia da segurança do 
aprovisionamento de gás.



AM\801609PT.doc 67/117 PE438.187v01-00

PT

Alteração 135
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 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 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. No que respeita à 
gestão de uma ruptura importante do 
aprovisionamento, o presente 
regulamento prevê um mecanismo 
baseado numa abordagem ascendente. Na 
primeira fase, são as empresas e  grupos 
de empresas de gás natural que 
respondem à ruptura do 
aprovisionamento; Caso tal não seja 
suficiente, os Estados-Membros devem 
tomar medidas destinadas a resolver a 
ruptura de aprovisionamento. Apenas 
devem ser tomadas medidas adequadas a 
nível comunitário no caso de as medidas 
tomadas na primeira e na segunda fases 
não serem promissoras de êxito. Devem 
ser consideradas preferencialmente 
soluções transfronteiras regionais.

Or. de

Justificação

O objectivo é clarificar uma resposta a situações de crise em conformidade com a abordagem 
ascendente em várias fases (1. Indústria, 2. Estados-Membros, 3. Organismos de cooperação 
regional, 4. como último recurso, a UE). Em caso de perturbação do aprovisionamento, são, 
em última instância, as empresas de gás natural que agem, uma vez que são estas que 
dispõem da capacidade de distribuição, dos volumes de gás e do conhecimento sobre os 
volumes de consumo. Esta abordagem é mais eficaz, menos burocrática e garante  da 
observância do princípio da subsidiariedade. 
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Alteração 136
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Cada Estado-Membro designa uma 
autoridade competente responsável pela 
aplicação das medidas em matéria de 
segurança do aprovisionamento de gás 
previstas no presente regulamento. As 
medidas devem incluir uma avaliação 
bienal dos riscos, o estabelecimento de 
planos de acção preventivos, o 
estabelecimento do plano de emergência e 
a vigilância contínua da segurança do 
aprovisionamento de gás a nível nacional. 
As autoridades competentes cooperam 
entre si para evitarem qualquer perturbação 
no aprovisionamento e para limitarem os 
danos em caso de ocorrência de 
perturbações.

2. Cada Estado-Membro designa, de modo 
transparente, uma autoridade competente 
independente responsável pela aplicação 
das medidas em matéria de segurança do 
aprovisionamento de gás em conformidade 
com o disposto no presente regulamento. 
As medidas devem incluir uma avaliação 
bienal de impacto e dos riscos, incluindo 
os geopolíticos, o estabelecimento de 
planos de acção preventivos, o 
estabelecimento do plano de emergência e 
a vigilância contínua da segurança do 
aprovisionamento de gás a nível nacional. 
As autoridades competentes cooperam 
entre si para evitarem qualquer perturbação 
no aprovisionamento e para limitarem os 
danos em caso de ocorrência de 
perturbações.

Or. en

Justificação

O regulamento deveria realçar a obrigação de os Estados Unidos realizarem uma avaliação 
de impacto e de riscos exaustiva e analisarem a sua situação com base numa sólida 
metodologia comum, tendo em conta as circunstâncias e as especificidades nacionais, se 
necessário. Os resultados dessas avaliações devem reflectir-se nos planos de acção 
preventivos e de emergência, sujeitos a revisão a fim de garantir a sua adequação. Poderiam 
igualmente ser elaborados planos análogos a nível regional.

Alteração 137
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Cada Estado-Membro designa uma 2. Cada Estado-Membro designa, de modo 
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autoridade competente responsável pela 
aplicação das medidas em matéria de 
segurança do aprovisionamento de gás 
previstas no presente regulamento. As 
medidas devem incluir uma avaliação 
bienal dos riscos, o estabelecimento de 
planos de acção preventivos, o 
estabelecimento do plano de emergência e 
a vigilância contínua da segurança do 
aprovisionamento de gás a nível nacional. 
As autoridades competentes cooperam 
entre si para evitarem qualquer perturbação 
no aprovisionamento e para limitarem os 
danos em caso de ocorrência de 
perturbações.

transparente, uma autoridade competente 
independente dos agentes do mercado
responsável pela aplicação das medidas em 
matéria de segurança do aprovisionamento 
de gás previstas no presente regulamento. 
As medidas devem incluir uma avaliação 
bienal dos riscos, o estabelecimento de 
planos de acção preventivos, o 
estabelecimento do plano de emergência e 
a vigilância contínua da segurança do 
aprovisionamento de gás a nível nacional. 
As autoridades competentes cooperam 
entre si para evitarem qualquer perturbação 
no aprovisionamento e para limitarem os 
danos em caso de ocorrência de 
perturbações.

Or. en

Justificação

O aprovisionamento de gás da UE é considerado por diversos Estados-Membros como uma 
prerrogativa nacional. Por conseguinte, deve continuar a ser possível confiar a gestão e o 
controlo do aprovisionamento de gás aos serviços do Estado em vez de delegar essas 
competências a uma autoridade nacional ad hoc.

Alteração 138
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Cada Estado-Membro designa uma 
autoridade competente responsável pela 
aplicação das medidas em matéria de 
segurança do aprovisionamento de gás 
previstas no presente regulamento. As 
medidas devem incluir uma avaliação 
bienal dos riscos, o estabelecimento de 
planos de acção preventivos, o 
estabelecimento do plano de emergência e 
a vigilância contínua da segurança do 
aprovisionamento de gás a nível nacional. 
As autoridades competentes cooperam 

2. Cada Estado-Membro designa uma 
autoridade competente responsável pela 
aplicação das medidas em matéria de 
segurança do aprovisionamento de gás em 
conformidade com o disposto no presente 
regulamento. As medidas devem incluir 
uma avaliação bienal de impacto e dos 
riscos, o estabelecimento de planos de 
acção preventivos, o estabelecimento do 
plano de emergência e a vigilância 
contínua da segurança do 
aprovisionamento de gás a nível nacional. 
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entre si para evitarem qualquer perturbação 
no aprovisionamento e para limitarem os 
danos em caso de ocorrência de 
perturbações.

As autoridades competentes cooperam 
entre si para evitarem qualquer perturbação 
no aprovisionamento e para limitarem os 
danos em caso de ocorrência de 
perturbações.

Or. en

Justificação

Em vez de estabelecer normas vinculativas a nível da UE, o regulamento deveria realçar a 
obrigação de os Estados Unidos realizarem uma avaliação de impacto e de riscos exaustiva, 
com base numa sólida metodologia comum, tendo simultaneamente em conta as 
circunstâncias e as especificidades nacionais, se necessário. Os resultados dessas avaliações 
devem reflectir-se nos planos de acção preventivos e de emergência, sujeitos a revisão a fim 
de garantir a sua adequação. Poderiam igualmente ser elaborados planos análogos a nível 
regional.

Alteração 139
Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Cada Estado-Membro designa uma
autoridade competente responsável pela 
aplicação das medidas em matéria de 
segurança do aprovisionamento de gás 
previstas no presente regulamento. As 
medidas devem incluir uma avaliação 
bienal dos riscos, o estabelecimento de 
planos de acção preventivos, o 
estabelecimento do plano de emergência e 
a vigilância contínua da segurança do 
aprovisionamento de gás a nível nacional. 
As autoridades competentes cooperam 
entre si para evitarem qualquer perturbação 
no aprovisionamento e para limitarem os 
danos em caso de ocorrência de 
perturbações.

2. A autoridade competente é responsável 
pela aplicação das medidas em matéria de 
segurança do aprovisionamento de gás 
previstas no presente regulamento. As 
medidas devem incluir uma avaliação 
bienal dos riscos, o estabelecimento de 
planos de acção preventivos, o 
estabelecimento do plano de emergência e 
a vigilância contínua da segurança do 
aprovisionamento de gás a nível nacional. 
As autoridades competentes cooperam 
entre si para evitarem qualquer perturbação 
no aprovisionamento e para limitarem os 
danos em caso de ocorrência de 
perturbações.

Or. en
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Justificação

Seguimento da alteração ao ponto 2 do artigo 2.°. Se a definição especificar que as 
autoridades reguladoras nacionais constituem a autoridade competente, deve suprimir-se do 
n.° 2 do artigo 3.° que os Estados-Membros designam a autoridade competente.

Alteração 140
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Nos termos do presente regulamento 
e tendo em conta o artigo 176.º-A do 
Tratado, a Comissão e os 
Estados-Membros reforçam a 
monitorização da segurança do 
aprovisionamento de gás proveniente de 
países terceiros e propõem medidas de 
emergência específicas em caso de 
perturbação do aprovisionamento. A 
Comissão coordena os mecanismos de 
resolução de litígios com países terceiros e 
intensifica o diálogo no capítulo 
energético, nomeadamente no âmbito da 
Carta de Energia e da Comunidade da 
Energia. 

Or. nl

Alteração 141
Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Les responsabilités énoncées au 
paragraphe 2 n'empêchent pas les États 
membres de proclamer l'urgence 
conformément à l'article 9(2)(3) ou, en 
cas de crise, de mettre en œuvre les 

2-A. As responsabilidades definidas no n.° 
2 não obstam à responsabilidade dos 
Estados-Membros de declarar o nível de 
emergência em conformidade com o 
ponto 3 do n.° 2 do artigo 9.° ou, em caso 
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mesures d'urgence prévues dans le plan 
d'urgence établi conformément à 
l'article 9.

de crise, de adoptar as medidas de 
emergência previstas no plano de 
emergência estabelecido nos termos do 
artigo 9.°. 

Or. en

Justificação

Incumbe à autoridade competente, ou seja a autoridade reguladora nacional, realizar a 
maioria das tarefas previstas no presente regulamento. No entanto, em caso de crise, o 
ministro competente ou o governo de um Estado-Membro continuam a ter a responsabilidade 
política de declarar uma emergência e de adoptar medidas de emergência específicas em 
conformidade com as acções definidas no plano de emergência. 

Alteração 142
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. A Comissão assegura a coordenação 
entre as autoridades competentes ao nível 
da União através do Grupo de 
Coordenação do Gás, em particular em 
caso de emergência a nível da União.

Or. en

Justificação

As competências da Comissão devem visar a eficácia máxima das suas acções sem afectar, 
por outro lado, a possibilidade de os Estados-Membros determinarem as medidas mais 
adequadas em função das suas situações nacionais específicas. As distorções de concorrência 
e a limitação das iniciativas a nível de projectos e de infra-estruturas dos Estados-Membros e 
das empresas europeias devem ser evitadas. Por último, deve-se reconhecer plenamente o 
papel desempenhado pelo Grupo de Coordenação do Gás.
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Alteração 143
Patrizia Toia, Anni Podimata

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. A Comissão assegura a coordenação 
entre as autoridades competentes ao nível 
da União através do Grupo de 
Coordenação do Gás, em particular em 
caso de emergência a nível da União.

Or. en

Justificação

As competências da Comissão devem visar a eficácia máxima das suas acções sem afectar, 
por outro lado, a possibilidade de os Estados-Membros determinarem as medidas mais 
adequadas em função das suas situações nacionais específicas. As distorções de concorrência 
e a limitação das iniciativas a nível de projectos e de infra-estruturas dos Estados-Membros e 
das empresas europeias devem ser evitadas. Por último, deve-se reconhecer plenamente o 
papel desempenhado pelo Grupo de Coordenação do Gás.

Alteração 144
Aldo Patriciello

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. A Comissão assegura a coordenação 
entre as autoridades competentes ao nível 
da União através do Grupo de 
Coordenação do Gás, em particular em 
caso de emergência a nível da União.

Or. en

Justificação

As competências da Comissão devem visar a eficácia máxima das suas acções sem afectar, 
por outro lado, a possibilidade de os Estados-Membros determinarem as medidas mais 
adequadas em função das suas situações nacionais específicas. As distorções de concorrência 
e a limitação das iniciativas a nível de projectos e de infra-estruturas dos Estados-Membros e 
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das empresas europeias devem ser evitadas. Por último, deve-se reconhecer plenamente o 
papel desempenhado pelo Grupo de Coordenação do Gás.

Alteração 145
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão executa as medidas 
previstas no presente regulamento. As 
medidas devem incluir a avaliação bienal 
dos riscos, a vigilância contínua da 
segurança do aprovisionamento de gás e o 
estabelecimento de planos de acção 
preventivos e de emergência a nível da 
União.

Or. en

Alteração 146
Ioan Enciu

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

Texto da Comissão Amendment

4-A. A Comissão, conjuntamente com as 
autoridades do nível comunitário 
relevante, adopta todas as medidas 
necessárias para dar execução e concluir, 
tão rapidamente quanto possível, os 
projectos existentes aprovados pela União 
Europeia tendo em vista a diversificação 
das fontes e rotas de gás.

Or. ro

Justificação

Referência directa ao Projecto Nabucco, o único projecto da União Europeia que preenche 
todas as condições.
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Alteração 147
Takis Hadjigeorgiou

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 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

Alteração 148
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 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 
basear-se na avaliação de impacto e de 
riscos realizada nos termos do artigo 8.°,
ser claramente definidas, transparentes, 
proporcionadas, não discriminatórias, 
verificáveis e não devem distorcer 
indevidamente a concorrência nem obstar 
ao funcionamento eficaz do mercado 
interno.

Or. en

Justificação

Em vez de estabelecer normas vinculativas a nível da UE, o regulamento deveria realçar a 
obrigação de os Estados Unidos realizarem uma avaliação de impacto e de riscos exaustiva, 
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com base numa sólida metodologia comum, tendo simultaneamente em conta as 
circunstâncias e as especificidades nacionais, se necessário. Os resultados dessas avaliações 
devem reflectir-se nos planos de acção preventivos e de emergência, sujeitos a revisão a fim 
de garantir a sua adequação. Poderiam igualmente ser elaborados planos análogos a nível 
regional.

Alteração 149
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 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 
basear-se na avaliação de impacto e de 
riscos realizada nos termos do artigo 8.°,
ser claramente definidas, transparentes, 
proporcionadas, não discriminatórias, 
verificáveis e não devem distorcer 
indevidamente a concorrência nem obstar 
ao funcionamento eficaz do mercado 
interno.

Or. en

Justificação

Em vez de estabelecer normas vinculativas a nível da UE, o regulamento deveria realçar a 
obrigação de os Estados Unidos realizarem uma avaliação de impacto e de riscos exaustiva, 
com base numa sólida metodologia comum, tendo simultaneamente em conta as 
circunstâncias e as especificidades nacionais, se necessário. Os resultados dessas avaliações 
devem reflectir-se nos planos de acção preventivos e de emergência, sujeitos a revisão a fim 
de garantir a sua adequação. Poderiam igualmente ser elaborados planos análogos a nível 
regional.
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Alteração 150
Arturs Krišjānis Kariņš

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 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 não devem distorcer 
indevidamente a concorrência, mas pelo 
contrário promovê-la, nem obstar ao 
funcionamento eficaz do mercado interno.

Or. en

Justificação

O mercado interno e a concorrência são a garantia da segurança do aprovisionamento de 
gás. 

Alteração 151
Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 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 não devem distorcer 
indevidamente a concorrência nem obstar 
ao funcionamento eficaz do mercado 
interno. A Comissão, juntamente com a 
autoridade competente, deve garantir que 
os contratos de gás natural concluídos 
entre os Estados-Membros ou as suas 
empresas de gás natural e os países 
terceiros não incluam qualquer cláusula 
que produza os efeitos de uma cláusula de 
destino, sem prejuízo das competências 
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das autoridades da concorrência.
Estas medidas não obstam aos 
mecanismos do mercado da UE relativos 
às emissões de gases com efeito de estufa, 
no caso dos sectores industriais 
abrangidos por tais mecanismos.

Or. en

Alteração 152
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

5-A. A fim de reduzir o impacto da 
potencial crise espoletada por uma 
perturbação do fornecimento de gás, os 
Estados-Membros desenvolvem uma 
estratégia comum que garanta a 
diversificação das fontes de energia e das 
fontes e rotas de aprovisionamento de gás. 

Or. ro

Justificação

Se o objectivo consiste na redução da sua dependência de fontes de gás externas, os 
Estados-Membros não devem concentrar-se apenas no gás, mas também noutras fontes de 
energia. 

Alteração 153
Hannes Swoboda

Proposta de regulamento
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
Medidas de segurança do 

aprovisionamento a longo prazo
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O mais tardar um ano a contar da data de 
entrada em vigor do presente 
regulamento, a Comissão apresenta um 
relatório contendo as propostas de 
medidas regulamentares que podem ser 
implementadas para diversificar, a nível 
da União, as fontes e as vias de 
aprovisionamento de gás da UE. O 
relatório incluirá propostas dirigidas aos 
diferentes Estados-Membros sobre as 
actividades e medidas destinadas a 
reforçar a segurança do 
aprovisionamento de gás. O relatório 
incluirá, em particular, uma avaliação do 
papel das instalações de GNL, bem como 
uma análise das capacidades de 
armazenamento de gás nos diferentes 
Estados-Membros. 
Além disso, o relatório incluirá propostas 
relativas ao reforço da cooperação 
regional no âmbito do estabelecimento de 
planos de acção preventivos e de 
emergência regionais. Qualquer medida 
de cooperação regional adoptada para 
efeitos de aplicação do presente 
regulamento deve ser realizada pelas 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros, com a participação das 
empresas de gás natural, das autoridades 
reguladoras e dos clientes industriais e em 
estreita cooperação com a Comissão. Essa 
cooperação regional deve apoiar as 
obrigações gerais em matéria de 
solidariedade europeia e não pode colidir 
com as mesmas.

Or. en
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Alteração 154
Konrad Szymański

Proposta de regulamento
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
Medidas de segurança do 

aprovisionamento a longo prazo
1. Até [30 de Setembro de 2010; 6 meses 
após a entrada em vigor] a Comissão 
lança as bases de um mecanismo de alerta 
precoce no sector do gás. Esse mecanismo 
deve incluir acordos bilaterais entre a UE 
e os países terceiros em matéria de acção 
preventiva e de reacção rápida comum 
preventivo e rápida a qualquer situação 
de emergência ou ameaça dessa situação.
2. A Comissão apresenta um plano global 
que inclua incentivos adequados que 
permitam o cumprimento das obrigações 
decorrentes do artigo 6.°.

Or. en

Alteração 155
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
Medidas de segurança do 

aprovisionamento a longo prazo
O mais tardar um ano após a entrada em 
vigor do presente regulamento, a 
Comissão apresenta os seguintes 
relatórios:
(i) um relatório contendo as propostas de 
medidas regulamentares que podem ser 



AM\801609PT.doc 81/117 PE438.187v01-00

PT

implementadas para diversificar, a nível 
da União, as fontes e as vias de 
aprovisionamento de gás da UE. O 
relatório incluirá, em particular, uma 
avaliação do papel das instalações de 
GNL.
(ii) um relatório contendo propostas que 
visem reduzir a procura de gás nos países 
fornecedores e de trânsito, nomeadamente 
através da execução de medidas de 
eficiência energética.

Or. en

Alteração 156
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
1. Os Estados-Membros devem constituir 
uma reserva estratégica de gás natural no 
âmbito de parcerias público-privadas, 
para um período de 60 dias, o mais tardar 
até (12 meses a contar da data de entrada 
em vigor do presente regulamento).
2. Os custos relativos à manutenção da 
reserva são assumidos pelos importadores 
e produtores de gás natural e repercutidos 
nos consumidores finais.

Or. de

Justificação

Para efeitos de segurança do aprovisionamento energético na União Europeia, a par da 
elaboração de planos de prevenção e planos de emergência, é necessário constituir uma 
reserva de gás natural obrigatória nos Estados-Membros.
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Alteração 157
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
O mais tardar um ano a contar da data de 
entrada em vigor do presente 
regulamento, a Comissão deve, no âmbito 
do desenvolvimento de uma estratégia de 
aprovisionamento a longo prazo, 
apresentar um relatório sobre os 
instrumentos e medidas adequados ao 
reforço da diversificação das fontes de 
aprovisionamento em gás para a UE e as 
rotas de aprovisionamento em gás na 
Comunidade. O relatório deve incidir, em 
particular, no papel das instalações de 
GLN. 

Or. de

Justificação

Ultrapassando o âmbito de aplicação do regulamento, deve ser desenvolvida uma estratégia 
de aprovisionamento em gás natural a nível da UE.

Alteração 158
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Texto da Comissão Alteração

1. Até [31 de Março de 2011; 12 meses
após a entrada em vigor], o mais tardar, a 
autoridade competente, depois de 
consultadas as empresas de gás natural, as 
organizações pertinentes representativas 
dos interesses dos clientes domésticos e 
industriais e a autoridade reguladora, caso 
não seja a autoridade competente, 

1. Até [30 de Setembro de 2011; 18 meses
após a entrada em vigor], o mais tardar, 
com base na avaliação de impacto e de 
riscos efectuada pelo Estado-Membro nos 
termos do artigo 8.º, a autoridade 
competente, depois de consultadas as 
empresas de gás natural, as organizações 
pertinentes representativas dos interesses 
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estabelece: dos clientes domésticos e industriais e a 
autoridade reguladora, caso não seja a 
autoridade competente, estabelece:

Or. en

Justificação

O estabelecimento dos planos requer um significativo esforço de coordenação, em particular 
nos Estados-Membros ou nas regiões com fronteiras com diversos Estados-Membros. O 
estabelecimento dos planos num só ano comprometeria a realização de consultas 
abrangentes e uma efectiva coordenação com as entidades vizinhas.

Alteração 159
Amalia Sartori, Lara Comi

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

Texto da Comissão Alteração

1. Até [31 de Março de 2011; 12 meses 
após a entrada em vigor], o mais tardar, a 
autoridade competente, depois de 
consultadas as empresas de gás natural, as 
organizações pertinentes representativas 
dos interesses dos clientes domésticos e 
industriais e a autoridade reguladora, caso 
não seja a autoridade competente, 
estabelece: 

1. Até [31 de Março de 2011; 12 meses 
após a entrada em vigor], o mais tardar, 
com base na avaliação de impacto e de 
riscos efectuada pelo Estado-Membro nos 
termos do artigo 8.º, a autoridade 
competente, depois de consultadas as 
empresas de gás natural, as centrais 
eléctricas a gás, as organizações 
pertinentes representativas dos interesses 
dos clientes domésticos e industriais e a 
autoridade reguladora, caso não seja a 
autoridade competente, estabelece:

Or. en

Justificação

O regulamento deveria realçar a obrigação de os Estados Unidos realizarem uma avaliação 
de impacto e de riscos exaustiva e analisarem a sua situação com base numa sólida 
metodologia comum. 

A avaliação de impacto e de riscos deve ser efectuada por cada Estado-Membro de acordo 
com a metodologia comum, de forma a permitir que cada Estado-Membro tenha em conta as 
circunstâncias e as especificidades nacionais, se necessário. Os resultados dessas avaliações 
devem reflectir-se nos planos de acção preventivos e de emergência. Os planos devem ser 



PE438.187v01-00 84/117 AM\801609PT.doc

PT

sujeitos a revisão a fim de garantir a sua adequação.

Alteração 160
Aldo Patriciello

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

Texto da Comissão Alteração

1. Até [31 de Março de 2011; 12 meses 
após a entrada em vigor], o mais tardar, a 
autoridade competente, depois de 
consultadas as empresas de gás natural, as 
organizações pertinentes representativas 
dos interesses dos clientes domésticos e 
industriais e a autoridade reguladora, caso 
não seja a autoridade competente, 
estabelece: 

1. Até [31 de Março de 2011; 12 meses 
após a entrada em vigor], o mais tardar, 
com base na avaliação de impacto e de 
riscos efectuada pelo Estado-Membro nos 
termos do artigo 8.º, a autoridade 
competente, depois de consultadas as 
empresas de gás natural, as centrais 
eléctricas a gás, as organizações 
pertinentes representativas dos interesses 
dos clientes domésticos e industriais e a 
autoridade reguladora, caso não seja a 
autoridade competente, estabelece:

Or. en

Justificação

O regulamento deveria realçar a obrigação de os Estados Unidos realizarem uma avaliação 
de impacto e de riscos exaustiva e analisarem a sua situação com base numa sólida 
metodologia comum. 

A avaliação de impacto e de riscos deve ser efectuada por cada Estado-Membro de acordo 
com a metodologia comum, de forma a permitir que cada Estado-Membro tenha em conta as 
circunstâncias e as especificidades nacionais, se necessário. Os resultados dessas avaliações 
devem reflectir-se nos planos de acção preventivos e de emergência. Os planos devem ser 
sujeitos a revisão a fim de garantir a sua adequação.
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Alteração 161
Patrizia Toia, Anni Podimata

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

Texto da Comissão Alteração

1. Até [31 de Março de 2011; 12 meses 
após a entrada em vigor], o mais tardar, a 
autoridade competente, depois de 
consultadas as empresas de gás natural, as 
organizações pertinentes representativas 
dos interesses dos clientes domésticos e 
industriais e a autoridade reguladora, caso 
não seja a autoridade competente, 
estabelece: 

1. Até [31 de Março de 2011; 12 meses 
após a entrada em vigor], o mais tardar, 
com base na avaliação de impacto e de 
riscos efectuada pelo Estado-Membro nos 
termos do artigo 8.º, a autoridade 
competente, depois de consultadas as 
empresas de gás natural, as centrais 
eléctricas a gás, as organizações 
pertinentes representativas dos interesses 
dos clientes domésticos e industriais e a 
autoridade reguladora, caso não seja a 
autoridade competente, estabelece:

Or. en

Justificação

Em vez de estabelecer normas vinculativas a nível da UE, o regulamento deveria realçar a 
obrigação de os Estados Unidos realizarem uma avaliação de impacto e de riscos exaustiva, 
com base numa sólida metodologia comum, tendo simultaneamente em conta as 
circunstâncias e as especificidades nacionais, se necessário. Os resultados dessas avaliações 
devem reflectir-se nos planos de acção preventivos e de emergência, sujeitos a revisão a fim 
de garantir a sua adequação. Poderiam igualmente ser elaborados planos análogos a nível 
regional.

Alteração 162
Fiorello Provera, Lara Comi

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

Texto da Comissão Alteração

1. Até [31 de Março de 2011; 12 meses 
após a entrada em vigor], o mais tardar, a 
autoridade competente, depois de 
consultadas as empresas de gás natural, as 

1. Até [31 de Março de 2011; 12 meses 
após a entrada em vigor], o mais tardar, 
com base na avaliação de impacto e de 
riscos efectuada pelo Estado-Membro nos 



PE438.187v01-00 86/117 AM\801609PT.doc

PT

organizações pertinentes representativas 
dos interesses dos clientes domésticos e 
industriais e a autoridade reguladora, caso 
não seja a autoridade competente, 
estabelece: 

termos do artigo 8.º, a autoridade 
competente, depois de consultadas as 
empresas de gás natural, as organizações 
pertinentes representativas dos interesses 
dos clientes domésticos e industriais e a 
autoridade reguladora, caso não seja a 
autoridade competente, estabelece:

Or. en

Justificação

Em vez de estabelecer normas vinculativas a nível da UE, o regulamento deveria realçar a 
obrigação de os Estados Unidos realizarem uma avaliação de impacto e de riscos exaustiva, 
com base numa sólida metodologia comum, tendo simultaneamente em conta as 
circunstâncias e as especificidades nacionais, se necessário. Os resultados dessas avaliações 
devem reflectir-se nos planos de acção preventivos e de emergência, sujeitos a revisão a fim 
de garantir a sua adequação. Poderiam igualmente ser elaborados planos análogos a nível 
regional.

Alteração 163
Miloslav Ransdorf

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

Texto da Comissão Alteração

1. Até [31 de Março de 2011; 12 meses 
após a entrada em vigor], o mais tardar, a 
autoridade competente, depois de 
consultadas as empresas de gás natural, as 
organizações pertinentes representativas 
dos interesses dos clientes domésticos e 
industriais e a autoridade reguladora, caso 
não seja a autoridade competente, 
estabelece: 

1. Até [31 de Março de 2011; 12 meses 
após a entrada em vigor], o mais tardar, 
com base na avaliação de impacto e de 
riscos efectuada pelo Estado-Membro nos 
termos do artigo 8.º, a autoridade 
competente, depois de consultadas as 
empresas de gás natural, as organizações 
pertinentes representativas dos interesses 
dos clientes domésticos e industriais e a 
autoridade reguladora, caso não seja a 
autoridade competente, estabelece:

Or. en

Justificação

Cada Estado-Membro realizará uma avaliação de impacto e de risco ao preparar medidas 
preventivas e planos de emergência com base numa metodologia comum da UE, permitindo 
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ao Estado-Membro ter em conta, quando for adequado, as circunstâncias nacionais 
específicas.

Alteração 164
Paul Rübig

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

Texto da Comissão Alteração

1. Até [31 de Março de 2011; 12 meses 
após a entrada em vigor], o mais tardar, a 
autoridade competente, depois de 
consultadas as empresas de gás natural, as 
organizações pertinentes representativas 
dos interesses dos clientes domésticos e 
industriais e a autoridade reguladora, caso 
não seja a autoridade competente, 
estabelece:

1. Até [31 de Março de 2011; 12 meses 
após a entrada em vigor], o mais tardar, a 
autoridade competente, depois de 
consultadas as empresas de gás natural e as 
organizações pertinentes representativas 
dos interesses dos clientes domésticos e 
industriais, estabelece:

Or. en

Justificação

A fim de assegurar a coerência entre as medidas de segurança do aprovisionamento e a 
regulação das redes que são da competência das autoridades reguladoras nacionais (ARN), 
importa reforçar o papel das ARN durante a preparação do plano de acção preventivo e de 
emergência.

Alteração 165
Hannes Swoboda

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

Texto da Comissão Alteração

1. Até [31 de Março de 2011; 12 meses 
após a entrada em vigor], o mais tardar, a 
autoridade competente, depois de 
consultadas as empresas de gás natural, as 
organizações pertinentes representativas 
dos interesses dos clientes domésticos e 
industriais e a autoridade reguladora, caso 

1. Até [31 de Março de 2011; 12 meses 
após a entrada em vigor], o mais tardar, a 
autoridade competente, depois de 
consultadas as empresas de gás natural e as 
organizações pertinentes representativas 
dos interesses dos clientes domésticos e 
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não seja a autoridade competente, 
estabelece:

industriais, estabelece:

Or. en

Alteração 166
Marian-Jean Marinescu

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

Texto da Comissão Alteração

1. Até [31 de Março de 2011; 12 meses
após a entrada em vigor], o mais tardar, a 
autoridade competente, depois de 
consultadas as empresas de gás natural, as 
organizações pertinentes representativas 
dos interesses dos clientes domésticos e 
industriais e a autoridade reguladora, caso 
não seja a autoridade competente, 
estabelece:

1. Até [31 de Março de 2011; 18 meses
após a entrada em vigor], o mais tardar, a 
autoridade competente, depois de 
consultadas as empresas de gás natural, as 
organizações pertinentes representativas 
dos interesses dos clientes domésticos e 
industriais e a autoridade reguladora, caso 
não seja a autoridade competente, 
estabelece:

Or. en

Alteração 167
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 4 – ponto 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Caso a autoridade reguladora não seja a 
autoridade competente, a autoridade 
reguladora deve ser formalmente 
associada ao processo de estabelecimento 
do plano de acção preventivo e do plano 
de emergência. A autoridade competente 
toma devidamente em conta as avaliações 
efectuadas pela autoridade reguladora 
caso estas digam respeito a questões 
regulamentares relacionadas com a rede, 
em particular sobre a elaboração da 
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avaliação de impacto relativa ao 
cumprimento das normas de infra-
estrutura nos termos do artigo 6.° no que 
diz respeito à aprovação futura das tarifas 
e à coerência com os planos de 
desenvolvimento da rede.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar a coerência entre as medidas de segurança do aprovisionamento e a 
regulação das redes que são da competência das autoridades reguladoras nacionais (ARN), 
importa reforçar o papel das ARN durante a preparação do plano de acção preventivo e de 
emergência.

Alteração 168
Hannes Swoboda

Proposta de regulamento
Artigo 4 – ponto 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Caso a autoridade reguladora não seja a 
autoridade competente, a autoridade 
reguladora deve ser formalmente 
associada ao processo de estabelecimento 
do plano de acção preventivo e do plano 
de emergência. A autoridade competente 
toma devidamente em conta as avaliações 
efectuadas pela autoridade reguladora 
caso estas digam respeito a questões 
regulamentares relacionadas com a rede, 
em particular sobre a elaboração da 
avaliação de impacto relativa ao 
cumprimento das normas de infra-
estrutura nos termos do artigo 6.° no que 
diz respeito à aprovação futura das tarifas 
e à coerência com os planos de 
desenvolvimento da rede.

Or. en
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Alteração 169
Anni Podimata

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(β) um plano de emergência que preveja as 
medidas a tomar para reduzir o impacto de 
uma perturbação no aprovisionamento de 
gás.

(b) um plano de emergência que preveja as 
medidas a tomar para reduzir o impacto de 
uma perturbação no aprovisionamento de 
gás, em particular nos consumidores mais 
vulneráveis.

Or. el

Alteração 170
Algirdas Saudargas

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Antes de adoptarem estes planos, as 
autoridades competentes trocam 
informações e consultam as suas 
congéneres e a Comissão para se 
certificarem de que os seus planos e 
medidas são coerentes entre si ao nível 
regional adequado. Essas consultas devem 
incidir, no mínimo, nas interconexões, nos 
fluxos transfronteiras, no armazenamento 
transfronteiras e na capacidade física para 
transportar gás nos dois sentidos.

2. Antes de adoptarem estes planos, as 
autoridades competentes trocam 
informações e consultam as suas 
congéneres e a Comissão para se 
certificarem de que os seus planos e 
medidas são coerentes entre si ao nível 
regional adequado. Essas consultas devem 
incidir, no mínimo, nas interconexões,
nomeadamente as que dão acesso à rede 
de gás da UE, nos fluxos transfronteiras, 
no armazenamento transfronteiras e na 
capacidade física para transportar gás nos 
dois sentidos. O Grupo de Coordenação 
do Gás será informado destas consultas e 
respectivos resultados.

Or. en
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Alteração 171
Francisco Sosa Wagner

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Antes de adoptarem estes planos, as 
autoridades competentes trocam 
informações e consultam as suas 
congéneres e a Comissão para se 
certificarem de que os seus planos e 
medidas são coerentes entre si ao nível 
regional adequado. Essas consultas devem 
incidir, no mínimo, nas interconexões, nos 
fluxos transfronteiras, no armazenamento 
transfronteiras e na capacidade física para 
transportar gás nos dois sentidos.

2. Antes de adoptarem estes planos, as 
autoridades competentes trocam 
informações e consultam as suas 
congéneres e a Comissão para se 
certificarem de que os seus planos e 
medidas são coerentes entre si ao nível 
regional adequado. Essas consultas devem 
incidir, no mínimo, nas interconexões, nos 
fluxos transfronteiras, nas disposições que 
regem o acesso ao armazenamento 
estratégico e comercial transfronteiras e na 
capacidade física para transportar gás nos 
dois sentidos.

Or. en

Alteração 172
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Antes de adoptarem estes planos, as 
autoridades competentes trocam 
informações e consultam as suas 
congéneres e a Comissão para se 
certificarem de que os seus planos e 
medidas são coerentes entre si ao nível 
regional adequado. Essas consultas devem 
incidir, no mínimo, nas interconexões, nos 
fluxos transfronteiras, no armazenamento 
transfronteiras e na capacidade física para 
transportar gás nos dois sentidos.

2. Antes de adoptarem estes planos, as 
autoridades competentes trocam 
informações e consultam as suas 
congéneres, a Comissão e o Grupo de 
Coordenação do Gás para se certificarem 
de que os seus planos e medidas são 
coerentes entre si ao nível regional 
adequado. Essas consultas devem incidir, 
no mínimo, nas interconexões, nos fluxos 
transfronteiras, no armazenamento 
transfronteiras e na capacidade física para 
transportar gás nos dois sentidos.

Or. en



PE438.187v01-00 92/117 AM\801609PT.doc

PT

Justificação

Na qualidade de organismo especializado constituído por diferentes entidades 
(representantes do sector do gás, da ENTSO-G, dos clientes pertinentes, das autoridades 
nacionais competentes e da ACER), o Grupo de Coordenação do Gás (GCG) parece ser o 
melhor fórum para o debate e a partilha de experiências, bem como para consultas formais e 
a coordenação com as partes interessadas. Por conseguinte, o GCG deve facilitar a 
coordenação das medidas relacionadas com a segurança do aprovisionamento. Nesta 
medida, o GCG deve ser regularmente consultado.

Alteração 173
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Antes de adoptarem estes planos, as 
autoridades competentes trocam 
informações e consultam as suas 
congéneres e a Comissão para se 
certificarem de que os seus planos e 
medidas são coerentes entre si ao nível 
regional adequado. Essas consultas devem 
incidir, no mínimo, nas interconexões, nos 
fluxos transfronteiras, no armazenamento 
transfronteiras e na capacidade física para 
transportar gás nos dois sentidos.

2. Antes de adoptarem estes planos, as 
autoridades competentes trocam 
informações e consultam as suas 
congéneres, a Comissão e o Grupo de 
Coordenação do Gás para se certificarem 
de que os seus planos e medidas são 
coerentes entre si ao nível regional 
adequado. Essas consultas devem incidir, 
no mínimo, nas interconexões, nos fluxos 
transfronteiras, no armazenamento 
transfronteiras e na capacidade física para 
transportar gás nos dois sentidos.

Or. en

Justificação

Na qualidade de organismo especializado constituído por diferentes entidades 
(representantes do sector do gás, da ENTSO-G, dos clientes pertinentes, das autoridades 
nacionais competentes e da ACER), o Grupo de Coordenação do Gás (GCG) parece ser o 
melhor fórum para o debate e a partilha de experiências, bem como para consultas formais e 
a coordenação com as partes interessadas. Por conseguinte, o GCG deve facilitar a 
coordenação das medidas relacionadas com a segurança do aprovisionamento. Nesta 
medida, o GCG deve ser regularmente consultado.
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Alteração 174
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Antes de adoptarem estes planos, as 
autoridades competentes trocam 
informações e consultam as suas 
congéneres e a Comissão para se 
certificarem de que os seus planos e 
medidas são coerentes entre si ao nível 
regional adequado. Essas consultas devem 
incidir, no mínimo, nas interconexões, nos 
fluxos transfronteiras, no armazenamento 
transfronteiras e na capacidade física para 
transportar gás nos dois sentidos.

2. Antes de adoptarem estes planos, as 
autoridades competentes trocam 
informações e consultam as suas 
congéneres, a Comissão e o Grupo de 
Coordenação do Gás para se certificarem 
de que os seus planos e medidas são 
coerentes entre si ao nível regional 
adequado. Essas consultas devem incidir, 
no mínimo, nas interconexões, nos fluxos 
transfronteiras, no armazenamento 
transfronteiras e na capacidade física para 
transportar gás nos dois sentidos.

Or. en

Justificação

Na qualidade de organismo especializado constituído por diferentes entidades 
(representantes do sector do gás, da ENTSO-G, dos clientes pertinentes, das autoridades 
nacionais competentes e da ACER), o Grupo de Coordenação do Gás (GCG) parece ser o 
melhor fórum para o debate e a partilha de experiências, bem como para consultas formais e 
a coordenação com as partes interessadas. Por conseguinte, o GCG deve facilitar a 
coordenação das medidas relacionadas com a segurança do aprovisionamento. Nesta 
medida, o GCG deve ser regularmente consultado.

Alteração 175
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Antes de adoptarem estes planos, as 
autoridades competentes trocam 
informações e consultam as suas 
congéneres e a Comissão para se 
certificarem de que os seus planos e 
medidas são coerentes entre si ao nível 

2. Antes de adoptarem estes planos, as 
autoridades competentes trocam 
informações e consultam as suas 
congéneres, a Comissão e o Grupo de 
Coordenação do Gás para se certificarem 
de que os seus planos e medidas são 
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regional adequado. Essas consultas devem 
incidir, no mínimo, nas interconexões, nos 
fluxos transfronteiras, no armazenamento 
transfronteiras e na capacidade física para
transportar gás nos dois sentidos.

coerentes entre si ao nível regional 
adequado. Essas consultas devem incidir, 
no mínimo, nas interconexões, nos fluxos 
transfronteiras, no armazenamento 
transfronteiras e na capacidade física para 
transportar gás nos dois sentidos.

Or. en

Justificação

Na qualidade de organismo especializado constituído por diferentes entidades 
(representantes do sector do gás, da ENTSO-G, dos clientes pertinentes, das autoridades 
nacionais competentes e da ACER), o Grupo de Coordenação do Gás (GCG) parece ser o 
melhor fórum para o debate e a partilha de experiências, bem como para consultas formais e 
a coordenação com as partes interessadas. Por conseguinte, o GCG deve facilitar a 
coordenação das medidas relacionadas com a segurança do aprovisionamento. Nesta 
medida, o GCG deve ser regularmente consultado.

Alteração 176
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Antes de adoptarem estes planos, as 
autoridades competentes trocam 
informações e consultam as suas 
congéneres e a Comissão para se 
certificarem de que os seus planos e 
medidas são coerentes entre si ao nível 
regional adequado. Essas consultas devem 
incidir, no mínimo, nas interconexões, nos 
fluxos transfronteiras, no armazenamento 
transfronteiras e na capacidade física para 
transportar gás nos dois sentidos.

2. Antes de adoptarem estes planos, as 
autoridades competentes trocam 
informações e consultam as suas 
congéneres, a Comissão e o Grupo de 
Coordenação do Gás para se certificarem 
de que os seus planos e medidas são 
coerentes entre si ao nível regional 
adequado. Essas consultas devem incidir, 
no mínimo, nas interconexões, nos fluxos 
transfronteiras, no armazenamento 
transfronteiras e na capacidade física para 
transportar gás nos dois sentidos.

Or. en
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Alteração 177
Zigmantas Balčytis

Proposta de regulamento
Artigo 4– n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Antes de adoptarem estes planos, as 
autoridades competentes trocam 
informações e consultam as suas 
congéneres e a Comissão para se 
certificarem de que os seus planos e 
medidas são coerentes entre si ao nível 
regional adequado. Essas consultas devem 
incidir, no mínimo, nas interconexões, nos 
fluxos transfronteiras, no armazenamento 
transfronteiras e na capacidade física para 
transportar gás nos dois sentidos.

2. Antes de adoptarem estes planos, as 
autoridades competentes trocam 
informações e consultam as suas 
congéneres e a Comissão, com a 
participação do Grupo de Coordenação do 
Gás, para se certificarem de que os seus 
planos e medidas são coerentes entre si ao 
nível regional adequado. Essas consultas 
devem incidir, no mínimo, nas 
interconexões, nos fluxos transfronteiras, 
no armazenamento transfronteiras e na 
capacidade física para transportar gás nos 
dois sentidos.

Or. lt

Alteração 178
Arturs Krišjānis Kariņš

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Antes de adoptarem estes planos, as 
autoridades competentes trocam 
informações e consultam as suas 
congéneres e a Comissão para se 
certificarem de que os seus planos e 
medidas são coerentes entre si ao nível 
regional adequado. Essas consultas devem 
incidir, no mínimo, nas interconexões, nos 
fluxos transfronteiras, no armazenamento 
transfronteiras e na capacidade física para 
transportar gás nos dois sentidos.

2. Antes de adoptarem estes planos, as 
autoridades competentes trocam 
informações e consultam as suas 
congéneres e a Comissão para se 
certificarem de que os seus planos e 
medidas são coerentes entre si ao nível 
regional adequado. Essas consultas devem 
incidir, no mínimo, nas interconexões 
existentes e necessárias no futuro, nos 
fluxos transfronteiras, no armazenamento 
transfronteiras e na capacidade física para 
transportar gás nos dois sentidos.

Or. en
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Justificação

A fim de melhorar a segurança do aprovisionamento, as consultas sobre o plano de acção 
preventivo e o plano de emergência devem igualmente abranger os projectos de infra-
estrutura futuros.

Alteração 179
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Durante o processo mencionado no n.º 2, 
a Comissão pode recomendar qual o nível 
regional a que a troca de informações e as 
consultas devem ter lugar. A Comissão, 
depois de consultar a Rede Europeia de 
Operadores de Redes de Transporte de Gás 
(«ENTSO-G») e a Agência de Cooperação 
dos Reguladores da Energia («ACER»), 
pode igualmente recomendar o 
estabelecimento de um plano conjunto ao 
nível regional. 

3. Durante o processo mencionado no n.º 2, 
a Comissão pode recomendar qual o nível 
regional a que a troca de informações e as 
consultas devem ter lugar. A Comissão, em 
cooperação com a Rede Europeia de 
Operadores de Redes de Transporte de Gás 
(«ENTSO-G» e a Agência de Cooperação 
dos Reguladores da Energia («ACER»)) e 
o Grupo de Coordenação do Gás, pode 
igualmente recomendar o estabelecimento
de um plano conjunto ao nível regional, 
fornecendo indicações específicas sobre a 
repartição dos custos e eventuais 
subsídios.

Or. it

Justificação

Necessidade de melhor especificar o seguinte: a possibilidade de introduzir subsídios entre 
países da mesma área; institucionalização desses subsídios sem deixar as modalidades à 
iniciativa de cada um; repartição dos custos incorridos pela flexibilidade ou realização das 
medidas pertinentes no plano da solidariedade.
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Alteração 180
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Durante o processo mencionado no n.º 2, 
a Comissão pode recomendar qual o nível 
regional a que a troca de informações e as 
consultas devem ter lugar. A Comissão, 
depois de consultar a Rede Europeia de 
Operadores de Redes de Transporte de Gás 
(«ENTSO-G») e a Agência de Cooperação 
dos Reguladores da Energia («ACER»), 
pode igualmente recomendar o 
estabelecimento de um plano conjunto ao 
nível regional. 

3. Durante o processo mencionado no n.º 2, 
a Comissão pode recomendar qual o nível 
regional a que a troca de informações e as 
consultas devem ter lugar. A Comissão, 
depois de consultar a Rede Europeia de 
Operadores de Redes de Transporte de Gás 
(«ENTSO-G») e a Agência de Cooperação 
dos Reguladores da Energia («ACER»), 
pode igualmente recomendar o 
estabelecimento de um plano conjunto ao 
nível regional, contexto em que as regiões 
serão estabelecidas com base na infra-
estrutura relevante para a segurança do 
aprovisionamento em gás.

Or. de

Justificação

Em caso de criação de regiões, cumpre assegurar que estas sejam estabelecidas tendo em 
conta a infra-estrutura de gás natural e/ou os fluxos de gás. As regiões existentes (iniciativas 
regionais) originalmente estabelecidas pelas entidades reguladora não respondem 
necessariamente às exigências de segurança do aprovisionamento.

Alteração 181
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Durante o processo mencionado no n.º 2, 
a Comissão pode recomendar qual o nível 
regional a que a troca de informações e as 
consultas devem ter lugar. A Comissão, 
depois de consultar a Rede Europeia de 
Operadores de Redes de Transporte de 
Gás («ENTSO-G») e a Agência de 

3. Durante o processo mencionado no n.º 2, 
a Comissão, depois de consultar a Rede 
Europeia de Operadores de Redes de 
Transporte de Gás («ENTSO-G»), os 
reguladores e as empresas de gás, pode 
recomendar qual o nível regional a que a 
troca de informações e as consultas devem 



PE438.187v01-00 98/117 AM\801609PT.doc

PT

Cooperação dos Reguladores da Energia 
(«ACER»), pode igualmente recomendar o 
estabelecimento de um plano conjunto ao 
nível regional. 

ter lugar. A Comissão, depois de consultar 
a ENTSO-G, os reguladores e as empresas 
de gás, pode igualmente recomendar o 
estabelecimento de um plano conjunto ao 
nível regional. 

Or. en

Justificação

Aquando da identificação dos domínios de cooperação regional todos os intervenientes 
devem ser citados.

Alteração 182
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Durante o processo mencionado no n.º 2, 
a Comissão pode recomendar qual o nível 
regional a que a troca de informações e as 
consultas devem ter lugar. A Comissão, 
depois de consultar a Rede Europeia de 
Operadores de Redes de Transporte de 
Gás («ENTSO-G») e a Agência de 
Cooperação dos Reguladores da Energia 
(«ACER»), pode igualmente recomendar o 
estabelecimento de um plano conjunto ao 
nível regional. 

3. Durante o processo mencionado no n.º 2, 
a Comissão, depois de consultar o Grupo 
de Coordenação do Gás, pode recomendar 
qual o nível regional a que a troca de 
informações e as consultas devem ter lugar. 
A Comissão, depois de consultar o Grupo 
de Coordenação do Gás, pode igualmente 
recomendar o estabelecimento de um plano 
conjunto ao nível regional.

Or. en

Justificação

Na qualidade de organismo especializado constituído por diferentes entidades 
(representantes do sector do gás, da ENTSO-G, dos clientes pertinentes, das autoridades 
nacionais competentes e da ACER), o Grupo de Coordenação do Gás (GCG) parece ser o 
melhor fórum para o debate e a partilha de experiências, bem como para consultas formais e 
a coordenação com as partes interessadas. Por conseguinte, o GCG deve facilitar a 
coordenação das medidas relacionadas com a segurança do aprovisionamento. Nesta 
medida, o GCG deve ser regularmente consultado.
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Alteração 183
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Durante o processo mencionado no n.º 2, 
a Comissão pode recomendar qual o nível 
regional a que a troca de informações e as 
consultas devem ter lugar. A Comissão, 
depois de consultar a Rede Europeia de 
Operadores de Redes de Transporte de 
Gás («ENTSO-G») e a Agência de 
Cooperação dos Reguladores da Energia 
(«ACER»), pode igualmente recomendar o 
estabelecimento de um plano conjunto ao 
nível regional. 

3. Durante o processo mencionado no n.º 2, 
a Comissão, depois de consultar o Grupo 
de Coordenação do Gás, pode recomendar 
qual o nível regional a que a troca de 
informações e as consultas devem ter lugar. 
A Comissão, depois de consultar o Grupo 
de Coordenação do Gás, pode igualmente 
recomendar o estabelecimento de um plano 
conjunto ao nível regional.

Or. en

Justificação

Na qualidade de organismo especializado constituído por diferentes entidades 
(representantes do sector do gás, da ENTSO-G, dos clientes pertinentes, das autoridades 
nacionais competentes e da ACER), o Grupo de Coordenação do Gás (GCG) parece ser o 
melhor fórum para o debate e a partilha de experiências, bem como para consultas formais e 
a coordenação com as partes interessadas. Por conseguinte, o GCG deve facilitar a 
coordenação das medidas relacionadas com a segurança do aprovisionamento. Nesta 
medida, o GCG deve ser regularmente consultado.

Alteração 184
Ioan Enciu

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros devem 
aumentar as suas capacidades de 
armazenamento de gás. A Comissão deve 
tomar as medidas necessárias e negociar 
o lançamento de projectos com os 
Estados-Membros, quando tal seja 
geologicamente possível, visando a 
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construção de instalações regionais de 
armazenamento, que funcionarão como 
reservas estratégicas da UE em períodos 
de crise. A Comissão deve monitorizar 
directamente o consumo do gás 
armazenado nestas instalações. Os fundos 
necessários para efeitos de construção 
dessas instalações serão suportados pelo 
orçamento comunitário.

Or. ro

Justificação

As instalações de armazenamento de gás natural constituem uma prioridade para a melhoria 
da situação durante as crises energéticas. A presente redacção da alteração aplica-se  se os 
fundos necessários para efeitos de construção destas instalações forem suportados pelo 
orçamento comunitário.

Alteração 185
Ioan Enciu

Proposta de regulamento
Artigo 4 - parágrafo 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Os Estados-Membros devem 
aumentar as suas capacidades de 
armazenamento de gás. A Comissão deve 
tomar as medidas necessárias e negociar 
o lançamento de projectos com os 
Estados-Membros, quando tal seja 
geologicamente possível, visando a 
construção de instalações regionais de 
armazenamento, que funcionarão como 
reservas estratégicas da UE em períodos 
de crise. Serão criados comités regionais 
dos Estados-Membros, que serão 
responsáveis pela gestão dos projectos e 
consumo do gás armazenado nas 
instalações. Os Estados-Membros que, 
agrupados por região, devem ser 
aprovisionados por essas instalações 
criarão os fundos necessários para a 
respectiva construção.
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Or. ro

Justificação

As instalações de armazenamento de gás natural constituem uma prioridade para a melhoria 
da situação durante as crises energéticas. A presente redacção da alteração aplica-se se os 
fundos necessários para efeitos de construção destas instalações forem suportados pelos 
orçamentos dos Estados-Membros.

Alteração 186
Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros podem também 
decidir estabelecer planos conjuntos a nível 
regional, em vez de, ou para além dos, 
planos nacionais separados. 

4. Os Estados-Membros podem também 
decidir estabelecer planos conjuntos a nível 
regional, em vez de, ou para além dos, 
planos nacionais separados, através de um 
acordo vinculativo entre as autoridades 
competentes. Esses planos comuns estão 
sujeitos às mesmas disposições e têm a 
mesma força jurídica que os planos 
nacionais.

Or. en

Justificação

É necessário garantir que as autoridades (nacionais) competentes, bem como todas as outras 
partes interessadas estejam vinculadas por um plano de acção preventivo ou um plano de 
emergência regional da mesma forma que o estão por um plano nacional.

Alteração 187
Amalia Sartori, Lara Comi

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. O plano conjunto a nível regional 
estabelecido nos termos do n.º 3 ou 4 pode 
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ser elaborado pelas autoridades 
competentes em causa, após uma consulta 
sobre questões de interesse regional no 
âmbito do Grupo de Coordenação do Gás.

Or. en

Justificação

Não será fácil definir as fronteiras regionais mais adequadas para abordar os problemas da 
segurança do aprovisionamento. A localização e o nível de interconexão entre os 
Estados-Membros não são estáticas e nem sempre os mercados da energia reflectem as 
fronteiras políticas. Por conseguinte, é conveniente examinar em que medida as regiões 
poderiam ser melhor definidas pelo GCG, após consulta das empresas do sector do gás. O 
processo de estabelecimento de um plano conjunto ao nível regional deve ser clarificado.

Alteração 188
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. O plano conjunto a nível regional 
estabelecido nos termos do n.º 3 ou 4 pode 
ser elaborado pelas autoridades 
competentes em causa, após uma consulta 
sobre questões de interesse regional no 
âmbito do Grupo de Coordenação do Gás.

Or. en

Justificação

Não será fácil definir as fronteiras regionais mais adequadas para abordar os problemas da 
segurança do aprovisionamento. A localização e o nível de interconexão entre os
Estados-Membros não são estáticas e nem sempre os mercados da energia reflectem as 
fronteiras políticas. Por conseguinte, é conveniente examinar em que medida as regiões 
poderiam ser melhor definidas pelo GCG, após consulta das empresas do sector do gás. O 
processo de estabelecimento de um plano conjunto ao nível regional deve ser clarificado.
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Alteração 189
Miloslav Ransdorf

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. O plano conjunto a nível regional 
estabelecido nos termos do n.º 3 ou 4 pode 
ser elaborado pelas autoridades 
competentes em causa, após uma consulta 
sobre questões de interesse regional no 
âmbito do Grupo de Coordenação do Gás.

Or. en

Justificação

O processo de estabelecimento de um plano conjunto ao nível regional deve ser clarificado,  
mediante a integração dos interesses regionais no âmbito do Grupo de Coordenação do Gás, 
organismo especializado que representa todas as partes interessadas.

Alteração 190
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Na qualidade de organismo especializado constituído por diferentes entidades 
(representantes do sector do gás, da ENTSO-G, dos clientes pertinentes, das autoridades 
nacionais competentes e da ACER), o Grupo de Coordenação do Gás (GCG) parece ser o 
melhor fórum para o debate e a partilha de experiências, bem como para consultas formais e
a coordenação com as partes interessadas. Por conseguinte, o Grupo de Coordenação do 
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Gás deve participar no processo de identificação dos domínios de cooperação regional.

Alteração 191
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

As versões pública do plano de acção preventivo e do plano de emergência não podem conter 
informações confidenciais. A comunicação de informações confidenciais pode afectar 
gravemente a execução dos contratos, conduzir a distorções do mercado e até mesmo pôr em 
causa a segurança do aprovisionamento (tendo em conta, nomeadamente, a necessidade de 
preservar a posição negocial dos fornecedores de gás da UE nas negociações com os 
produtores externos).

Alteração 192
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

As versões pública do plano de acção preventivo e do plano de emergência não podem conter 
informações confidenciais. A comunicação de informações confidenciais pode afectar 
gravemente a execução dos contratos, conduzir a distorções do mercado e até mesmo pôr em 
causa a segurança do aprovisionamento (tendo em conta, nomeadamente, a necessidade de 
preservar a posição negocial dos fornecedores de gás da UE nas negociações com os 
produtores externos).

Alteração 193
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Na qualidade de organismo especializado constituído por diferentes entidades 
(representantes do sector do gás, da ENTSO-G, dos clientes pertinentes, das autoridades 
nacionais competentes e da ACER), o Grupo de Coordenação do Gás (GCG) parece ser o 
melhor fórum para o debate e a partilha de experiências, bem como para consultas formais e 
a coordenação com as partes interessadas. Por conseguinte, o GCG deve facilitar a 
coordenação das medidas relacionadas com a segurança do aprovisionamento. Nesta 
medida, o GCG deve ser regularmente consultado.

Alteração 194
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A autoridade competente publica os seus 
planos, incluindo as versões alteradas de 

5. A autoridade competente publica os seus 
planos, incluindo as versões alteradas de 



PE438.187v01-00 106/117 AM\801609PT.doc

PT

acordo com o n.º 6, e notifica-os sem 
demora à Comissão.

acordo com o n.º 6, e notifica-os sem 
demora à Comissão e ao Grupo de 
Coordenação do Gás.

Or. en

Justificação

Na qualidade de organismo especializado constituído por diferentes entidades 
(representantes do sector do gás, da ENTSO-G, dos clientes pertinentes, das autoridades 
nacionais competentes e da ACER), o Grupo de Coordenação do Gás (GCG) parece ser o 
melhor fórum para o debate e a partilha de experiências, bem como para consultas formais e 
a coordenação com as partes interessadas. Por conseguinte, o GCG deve facilitar a 
coordenação das medidas relacionadas com a segurança do aprovisionamento. Nesta 
medida, o GCG deve ser regularmente consultado.

Alteração 195
Zigmantas Balčytis

Proposta de regulamento
Artigo 4– n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. lt

Alteração 196
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. No prazo de seis meses após a 
notificação dos planos pelas autoridades
competentes, a Comissão avalia os planos 
de todos os Estados-Membros. A 
Comissão consulta a ENTSO-G, a ACER, 
o Grupo de Coordenação do Gás e outras 

6. No prazo de seis meses após a 
notificação dos planos pelas autoridades 
competentes, a Comissão consulta a 
ENTSO-G, a ACER, o Grupo de 
Coordenação do Gás e outras partes 
interessadas sobre esses planos. Caso 



AM\801609PT.doc 107/117 PE438.187v01-00

PT

partes interessadas sobre esses planos. 
Caso considere que um plano não é eficaz 
para reduzir os riscos identificados na 
avaliação de riscos ou que é incoerente 
com os cenários de risco ou com os planos 
dos outros Estados-Membros, ou que não 
respeita as disposições do presente 
regulamento ou outras disposições do 
direito comunitário, a Comissão pode pedir
que o plano seja modificado. 

considere que um plano não é eficaz para 
reduzir os riscos ou que não respeita as 
disposições do presente regulamento ou 
outras disposições do direito da União, a 
Comissão pode recomendar que o plano 
seja modificado.

No prazo de dois meses após a notificação 
do pedido da Comissão, a autoridade 
competente em causa altera o seu plano e 
notifica o plano alterado à Comissão ou 
expõe à Comissão as razões por que não 
está de acordo com o seu pedido. Neste 
caso, a Comissão pode alterar ou retirar o 
seu pedido.

No prazo de dois meses após a notificação 
do pedido da Comissão, a autoridade 
competente em causa pode alterar o seu 
plano e notificar o plano alterado à 
Comissão.

Se, no prazo de dois meses, a Comissão 
decidir não alterar nem retirar o seu 
pedido, a autoridade competente deve dar 
cumprimento ao pedido da Comissão no 
prazo de três meses após a notificação da 
decisão da Comissão. 

Or. en

Justificação

Os planos de acção preventivos e os planos de emergência estão adaptados à situação do 
mercado nacional e regional, a fim de reagir a uma crise de aprovisionamento de gás. A 
Comissão não deve dispor de amplos poderes relativamente à avaliação desses planos, nem 
pode exigir às autoridades nacionais competentes que alterem os seus planos. Uma tal 
transferência de autoridade para a Comissão não parece ser compatível com os artigos 5.° e 
6.° da Directiva 2009/73/CE, que atribui um papel preponderante aos Estados-Membros em 
matéria de garantia da segurança do aprovisionamento de gás.
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Alteração 197
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Konrad Szymański

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. No prazo de seis meses após a 
notificação dos planos pelas autoridades 
competentes, a Comissão avalia os planos 
de todos os Estados-Membros. A Comissão 
consulta a ENTSO-G, a ACER, o Grupo 
de Coordenação do Gás e outras partes 
interessadas sobre esses planos. Caso 
considere que um plano não é eficaz para 
reduzir os riscos identificados na avaliação 
de riscos ou que é incoerente com os 
cenários de risco ou com os planos dos 
outros Estados-Membros, ou que não 
respeita as disposições do presente 
regulamento ou outras disposições do 
direito comunitário, a Comissão pode pedir 
que o plano seja modificado. 

6. No prazo de seis meses após a 
notificação dos planos pelas autoridades 
competentes, a Comissão avalia os planos 
de todos os Estados-Membros. A Comissão 
consulta o Grupo de Coordenação do Gás e 
outras partes interessadas sobre esses 
planos. Caso considere, depois de ter 
tomado devidamente em conta o parecer 
do Grupo de Coordenação do Gás, que um 
plano não é eficaz para reduzir os riscos 
identificados na avaliação de impacto e de 
riscos ou que é incoerente com os cenários 
de risco ou com o plano da União ou os 
planos dos outros Estados-Membros, ou 
que não respeita as disposições do presente 
regulamento ou outras disposições do 
direito da União, a Comissão pode pedir 
que o plano seja modificado. 

No prazo de dois meses após a notificação 
do pedido da Comissão, a autoridade 
competente em causa altera o seu plano e 
notifica o plano alterado à Comissão ou 
expõe à Comissão as razões por que não 
está de acordo com o seu pedido. Neste 
caso, a Comissão pode alterar ou retirar o 
seu pedido.

No prazo de dois meses após a notificação 
do pedido da Comissão, a autoridade 
competente em causa altera o seu plano e 
notifica o plano alterado à Comissão e ao 
Grupo de Coordenação do Gás ou expõe à 
Comissão as razões por que não está de 
acordo com o seu pedido. Neste caso, a 
Comissão pode alterar ou retirar o seu 
pedido. 

Se, no prazo de dois meses, a Comissão 
decidir não alterar nem retirar o seu 
pedido, a autoridade competente deve dar 
cumprimento ao pedido da Comissão no 
prazo de três meses após a notificação da 
decisão da Comissão.

Se, no prazo de dois meses, a Comissão, 
depois de ter consultado o Grupo de 
Coordenação do Gás, decidir não alterar 
nem retirar o seu pedido, a autoridade 
competente deve dar cumprimento ao 
pedido da Comissão no prazo de três meses 
após a notificação da decisão da Comissão.

Or. en
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Justificação

Na qualidade de organismo especializado constituído por diferentes entidades 
(representantes do sector do gás, da ENTSO-G, dos clientes pertinentes, das autoridades 
nacionais competentes e da ACER), o Grupo de Coordenação do Gás (GCG) parece ser o 
melhor fórum para o debate e a partilha de experiências, bem como para consultas formais e 
a coordenação com as partes interessadas. Por conseguinte, o GCG deve facilitar a 
coordenação das medidas relacionadas com a segurança do aprovisionamento. Nesta 
medida, o GCG deve ser regularmente consultado.

Alteração 198
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. No prazo de seis meses após a 
notificação dos planos pelas autoridades 
competentes, a Comissão avalia os planos 
de todos os Estados-Membros. A Comissão 
consulta a ENTSO-G, a ACER, o Grupo 
de Coordenação do Gás e outras partes 
interessadas sobre esses planos. Caso 
considere que um plano não é eficaz para 
reduzir os riscos identificados na avaliação 
de riscos ou que é incoerente com os 
cenários de risco ou com os planos dos 
outros Estados-Membros, ou que não 
respeita as disposições do presente 
regulamento ou outras disposições do 
direito comunitário, a Comissão pode pedir 
que o plano seja modificado. 

6. No prazo de seis meses após a 
notificação dos planos pelas autoridades 
competentes, a Comissão avalia os planos 
de todos os Estados-Membros. A Comissão 
consulta o Grupo de Coordenação do Gás e 
outras partes interessadas sobre esses 
planos. Caso considere, depois de ter 
tomado devidamente em conta o parecer 
do Grupo de Coordenação do Gás, que um 
plano não é eficaz para reduzir os riscos 
identificados na avaliação de riscos ou que 
é incoerente com os cenários de risco ou 
com os planos dos outros 
Estados-Membros, ou que não respeita as 
disposições do presente regulamento ou 
outras disposições do direito da União, a 
Comissão pode pedir que o plano seja 
modificado. 

No prazo de dois meses após a notificação 
do pedido da Comissão, a autoridade 
competente em causa altera o seu plano e 
notifica o plano alterado à Comissão ou 
expõe à Comissão as razões por que não 
está de acordo com o seu pedido. Neste 
caso, a Comissão pode alterar ou retirar o 
seu pedido.

No prazo de quatro meses após a 
notificação do pedido da Comissão, a 
autoridade competente em causa altera o 
seu plano e notifica o plano alterado à 
Comissão e ao Grupo de Coordenação do 
Gás ou expõe à Comissão as razões por 
que não está de acordo com o seu pedido. 
Neste caso, a Comissão pode alterar ou 
retirar o seu pedido.

Se, no prazo de dois meses, a Comissão Se, no prazo de quatro meses, a Comissão, 
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decidir não alterar nem retirar o seu 
pedido, a autoridade competente deve dar 
cumprimento ao pedido da Comissão no 
prazo de três meses após a notificação da 
decisão da Comissão. 

depois de ter consultado o Grupo de 
Coordenação do Gás, decidir não alterar 
nem retirar o seu pedido, a autoridade 
competente deve dar cumprimento ao 
pedido da Comissão no prazo de três meses 
após a notificação da decisão da Comissão. 

Or. en

Justificação

Os prazos previstos são demasiado curtos para permitir uma verdadeira conciliação entre a 
Comissão e os Estados-Membros.

Alteração 199
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. No prazo de seis meses após a 
notificação dos planos pelas autoridades 
competentes, a Comissão avalia os planos 
de todos os Estados-Membros. A Comissão 
consulta a ENTSO-G, a ACER, o Grupo 
de Coordenação do Gás e outras partes 
interessadas sobre esses planos. Caso 
considere que um plano não é eficaz para 
reduzir os riscos identificados na avaliação 
de riscos ou que é incoerente com os 
cenários de risco ou com os planos dos 
outros Estados-Membros, ou que não 
respeita as disposições do presente 
regulamento ou outras disposições do 
direito comunitário, a Comissão pode pedir 
que o plano seja modificado.

6. No prazo de seis meses após a 
notificação dos planos pelas autoridades 
competentes, a Comissão avalia os planos 
de todos os Estados-Membros. A Comissão 
consulta o Grupo de Coordenação do Gás e 
outras partes interessadas sobre esses 
planos. Caso considere que um plano não é 
eficaz para reduzir os riscos identificados 
na avaliação de impacto e de riscos ou que 
é incoerente com os cenários de risco ou 
com os planos dos outros 
Estados-Membros, ou que não respeita as 
disposições do presente regulamento ou 
outras disposições do direito da União, a 
Comissão pode pedir que o plano seja 
modificado.

No prazo de dois meses após a notificação 
do pedido da Comissão, a autoridade 
competente em causa altera o seu plano e 
notifica o plano alterado à Comissão ou 
expõe à Comissão as razões por que não 
está de acordo com o seu pedido. Neste
caso, a Comissão pode alterar ou retirar o 

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

Se, no prazo de dois meses, a Comissão, 
depois de ter consultado o Grupo de 
Coordenação do Gás, decidir não alterar 
nem retirar o seu pedido, a autoridade 
competente deve dar cumprimento ao 
pedido da Comissão no prazo de três meses 
após a notificação da decisão da Comissão.

Or. en

Justificação

Na qualidade de organismo especializado constituído por diferentes entidades 
(representantes do sector do gás, da ENTSO-G, dos clientes pertinentes, das autoridades 
nacionais competentes e da ACER), o Grupo de Coordenação do Gás (GCG) parece ser o 
melhor fórum para o debate e a partilha de experiências, bem como para consultas formais e 
a coordenação com as partes interessadas. Por conseguinte, o GCG deve facilitar a 
coordenação das medidas relacionadas com a segurança do aprovisionamento. Nesta 
medida, o GCG deve ser regularmente consultado.

Alteração 200
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. No prazo de seis meses após a 
notificação dos planos pelas autoridades 
competentes, a Comissão avalia os planos 
de todos os Estados-Membros. A Comissão 
consulta a ENTSO-G, a ACER, o Grupo de 
Coordenação do Gás e outras partes 
interessadas sobre esses planos. Caso 
considere que um plano não é eficaz para 
reduzir os riscos identificados na avaliação 
de riscos ou que é incoerente com os 
cenários de risco ou com os planos dos 
outros Estados-Membros, ou que não 
respeita as disposições do presente 
regulamento ou outras disposições do 
direito comunitário, a Comissão pode pedir 
que o plano seja modificado. 

6. No prazo de seis meses após a 
notificação dos planos pelas autoridades 
competentes, a Comissão avalia os planos 
de todos os Estados-Membros. A Comissão 
consulta a ENTSO-G, a ACER, o Grupo de 
Coordenação do Gás e outras partes 
interessadas sobre esses planos. Caso 
considere que um plano não é eficaz para 
reduzir os riscos identificados na avaliação 
de impacto e de riscos ou que é incoerente 
com os cenários de risco ou com os planos 
dos outros Estados-Membros, ou que não 
respeita as disposições do presente 
regulamento ou outras disposições do 
direito da União, a Comissão pode pedir 
que o plano seja modificado. 
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No prazo de dois meses após a notificação 
do pedido da Comissão, a autoridade 
competente em causa altera o seu plano e 
notifica o plano alterado à Comissão ou 
expõe à Comissão as razões por que não 
está de acordo com o seu pedido. Neste 
caso, a Comissão pode alterar ou retirar o 
seu pedido.

No prazo de dois meses após a notificação 
do pedido da Comissão, a autoridade 
competente em causa altera o seu plano e 
notifica o plano alterado à Comissão e ao 
Grupo de Coordenação do Gás ou expõe à 
Comissão as razões por que não está de 
acordo com o seu pedido. Neste caso, a 
Comissão pode alterar ou retirar o seu 
pedido.

Se, no prazo de dois meses, a Comissão 
decidir não alterar nem retirar o seu 
pedido, a autoridade competente deve dar 
cumprimento ao pedido da Comissão no 
prazo de três meses após a notificação da 
decisão da Comissão. 

Se, no prazo de dois meses, a Comissão, 
depois de ter consultado o Grupo de 
Coordenação do Gás, decidir não alterar 
nem retirar o seu pedido, a autoridade 
competente deve dar cumprimento ao 
pedido da Comissão no prazo de três meses 
após a notificação da decisão da Comissão. 

Or. en

Justificação

Na qualidade de organismo especializado constituído por diferentes entidades 
(representantes do sector do gás, da ENTSO-G, dos clientes pertinentes, das autoridades 
nacionais competentes e da ACER), o Grupo de Coordenação do Gás (GCG) parece ser o 
melhor fórum para o debate e a partilha de experiências, bem como para consultas formais e 
a coordenação com as partes interessadas. Por conseguinte, o GCG deve facilitar a 
coordenação das medidas relacionadas com a segurança do aprovisionamento. Nesta 
medida, o GCG deve ser regularmente consultado.

Alteração 201
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

6. No prazo de seis meses após a 
notificação dos planos pelas autoridades 
competentes, a Comissão avalia os planos 
de todos os Estados-Membros. A Comissão 
consulta a ENTSO-G, a ACER, o Grupo de 
Coordenação do Gás e outras partes 
interessadas sobre esses planos. Caso 
considere que um plano não é eficaz para 
reduzir os riscos identificados na 

6. No prazo de seis meses após a 
notificação dos planos pelas autoridades 
competentes, a Comissão avalia os planos 
de todos os Estados-Membros. A Comissão 
consulta a ENTSO-G, a ACER, o Grupo de 
Coordenação do Gás e outras partes 
interessadas sobre esses planos. Caso 
considere que um plano é incoerente com 
os cenários de risco ou com os planos dos 
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avaliação de riscos ou que é incoerente 
com os cenários de risco ou com os planos 
dos outros Estados-Membros, ou que não 
respeita as disposições do presente 
regulamento ou outras disposições do 
direito comunitário, a Comissão pode 
pedir que o plano seja modificado. 

outros Estados-Membros, pode exigir dos 
Estados-Membros em questão que 
concertem os seus planos.

Or. de

Justificação

O facto de a Comissão poder impor a alteração dos planos de prevenção e de emergência 
tem demasiado alcance, violando tanto o princípio da subsidiariedade, como o princípio da 
proporcionalidade, nos termos do artigo 5.º do TCE. Cumpre considerar uma medida mais 
moderada, habilitando apenas a Comissão a requerer dos Estados-Membros que concertem 
os seus planos.

Alteração 202
Francisco Sosa Wagner

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

6. No prazo de seis meses após a 
notificação dos planos pelas autoridades 
competentes, a Comissão avalia os planos 
de todos os Estados-Membros. A Comissão 
consulta a ENTSO-G, a ACER, o Grupo de 
Coordenação do Gás e outras partes 
interessadas sobre esses planos. Caso 
considere que um plano não é eficaz para 
reduzir os riscos identificados na avaliação 
de riscos ou que é incoerente com os 
cenários de risco ou com os planos dos 
outros Estados-Membros, ou que não 
respeita as disposições do presente 
regulamento ou outras disposições do 
direito comunitário, a Comissão pode pedir 
que o plano seja modificado. 

6. No prazo de seis meses após a 
notificação dos planos pelas autoridades 
competentes, a Comissão avalia os planos 
de todos os Estados-Membros. A Comissão 
consulta a ENTSO-G, a ACER, o Grupo de 
Coordenação do Gás e outras partes 
interessadas, como os grandes clientes 
industriais e outros agentes económicos,
sobre esses planos. Caso considere que um 
plano não é eficaz para reduzir os riscos 
identificados na avaliação de riscos ou que 
é incoerente com os cenários de risco ou 
com os planos dos outros 
Estados-Membros, ou que não respeita as 
disposições do presente regulamento ou 
outras disposições do direito da União, a 
Comissão pode pedir que o plano seja 
modificado.

Or. en
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Alteração 203
Takis Hadjigeorgiou

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

6. No prazo de seis meses após a 
notificação dos planos pelas autoridades 
competentes, a Comissão avalia os planos 
de todos os Estados-Membros. A Comissão 
consulta a ENTSO-G, a ACER, o Grupo de 
Coordenação do Gás e outras partes 
interessadas sobre esses planos. Caso 
considere que um plano não é eficaz para 
reduzir os riscos identificados na avaliação 
de riscos ou que é incoerente com os 
cenários de risco ou com os planos dos 
outros Estados-Membros, ou que não 
respeita as disposições do presente 
regulamento ou outras disposições do 
direito comunitário, a Comissão pode pedir 
que o plano seja modificado.

6. No prazo de seis meses após a 
notificação dos planos pelas autoridades 
competentes, a Comissão avalia os planos 
de todos os Estados-Membros. A Comissão 
consulta a ENTSO-G, a ACER, o Grupo de 
Coordenação do Gás e outras partes 
interessadas sobre esses planos. Caso 
considere que um plano não é eficaz para 
reduzir os riscos identificados na avaliação 
de riscos ou que é incoerente com os 
cenários de risco ou com os planos dos 
outros Estados-Membros, ou que não 
respeita as disposições do presente 
regulamento ou outras disposições do 
direito comunitário, a Comissão pode pedir 
que o plano seja modificado. Não obstante, 
os Estados-Membros devem ter a última 
palavra.

Or. el

Alteração 204
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 4 – ponto 6 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Se os Estados-Membros estiverem sujeitos 
a obrigações de serviço público 
relacionadas com a segurança do 
aprovisionamento de gás, as autoridades 
competentes publicam-nas no prazo de 2 
meses após a entrada em vigor do 
presente regulamento e procedem às 
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actualizações necessárias após a adopção 
do seus planos de acção preventivos e de 
emergência.

Or. en

Justificação

A segurança energética poderia ser melhorada se o armazenamento de gás fosse assegurado 
a nível da UE. Um acesso mais equitativo é essencial para os novos operadores, para 
desenvolver a concorrência e reforçar a segurança energética na Europa. É necessária uma 
maior transparência das políticas de armazenamento de gás a fim de evitar acordos não 
recíprocos, que podem incentivar ainda mais as reacções proteccionistas. Facilitar o acesso 
recíproco ao transporte e armazenamento de gás reforça a segurança do aprovisionamento 
da oferta, por maximizar a utilização da infra-estrutura existente.

Alteração 205
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. De dois em dois anos, a autoridade 
competente procede à revisão do plano de 
acção preventivo e do plano de 
emergência, com base em alterações da 
avaliação do risco que incidam na 
segurança do aprovisionamento em gás, 
em conformidade com o artigo 8.º.

Or. it

Justificação

Necessidade de actualizar os planos, nomeadamente em relação às mudanças observadas nas 
situações de risco.
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Alteração 206
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Se os Estados-Membros estiverem sujeitos
a obrigações de serviço público 
relacionadas com a segurança do 
aprovisionamento de gás, as autoridades 
competentes publicam-nas no prazo de 2 
meses após a entrada em vigor do 
presente regulamento e procedem às 
actualizações necessárias após a adopção 
do seus planos de acção preventivos e de 
emergência.

Or. en

Justificação

A fim de melhorar a transparência e aplicar rapidamente o terceiro pacote, é essencial 
reduzir o prazo de publicação das obrigações de serviço público.

Alteração 207
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.°-A
O plano conjunto a nível regional 
estabelecido nos termos do n.º 3 ou 4 pode 
ser elaborado pelas autoridades 
competentes em causa, após uma consulta 
sobre questões de interesse regional no 
âmbito do Grupo de Coordenação do Gás.

Or. en
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Justificação

Não será fácil definir as fronteiras regionais mais adequadas para abordar os problemas da 
segurança do aprovisionamento. A localização e o nível de interconexão entre os 
Estados-Membros não são estáticas e nem sempre os mercados da energia reflectem as 
fronteiras políticas. Por conseguinte, é conveniente examinar em que medida as regiões 
poderiam ser melhor definidas pelo GCG, após consulta das empresas do sector do gás. O 
processo de estabelecimento de um plano conjunto ao nível regional deve ser clarificado.


