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Alteração 208
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O plano de acção preventivo deve 
conter:

1. O plano de acção preventivo deve 
conter:

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

(a) as medidas que visam garantir a 
segurança do aprovisionamento de gás; 
estas medidas devem incluir, pelo menos, 
informação sobre os planos para respeitar 
os volumes e as capacidades que, segundo 
a avaliação de riscos e de impacto, são 
necessários para aprovisionar os clientes 
protegidos nos períodos de elevada procura 
definidos, as medidas do lado da procura e 
as obrigações impostas às empresas de gás 
natural e outros organismos pertinentes;

(b) a avaliação dos riscos prevista no artigo 
8.º;

(b) os resultados da avaliação dos riscos e 
de impacto prevista no artigo 8.º;

(c) as medidas preventivas para combater 
os riscos identificados;
(d) informações sobre as obrigações de 
serviço público pertinentes.

Or. en

Justificação

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology. 
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.
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Alteração 209
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O plano de acção preventivo deve 
conter:

1. O plano de acção preventivo a nível 
nacional, regional ou comunitário deve 
conter:

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

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

(b) a avaliação dos riscos prevista no artigo 
8.º;

(b) os resultados da avaliação dos riscos e 
de impacto prevista no artigo 8.º;

(c) as medidas preventivas para combater 
os riscos identificados;

(c) as medidas preventivas para combater 
os riscos identificados;

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

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

Or. en

Justificação

A Comissão Europeia tem um importante papel de coordenação e apoio, ao nível da União 
Europeia, da actividade dos Estados-Membros ao nível nacional e regional. Mas, ao mesmo 
tempo, deve ser óbvio que, na ausência das medidas adequadas, a Comissão deve tentar 
preparar o plano de acções preventivas ao nível da UE.
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Alteração 210
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O plano de acção preventivo deve 
conter: 

1. O plano de acção preventivo, a nível 
nacional ou regional, deve conter:

Or. en

Justificação

Correcção à alteração original no projecto de relatório (vide alteração ao n.º 5 do artigo 5 
(novo).

Alteração 211
Fiorello Provera, Lara Comi

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Justificação

Necessidade de favorecer a diversificação das fontes de aprovisionamento, a fim de reduzir 
os riscos associados à interrupção de uma das fontes.
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Alteração 212
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) se o Estado-Membro assim o decidir, 
com base na avaliação de riscos prevista 
no artigo 8.º, as obrigações de 
aprovisionamento dos clientes ligados ao 
sistema de distribuição de gás, à excepção 
dos clientes protegidos, como as escolas e 
os hospitais, desde que estas obrigações 
não prejudiquem a sua capacidade de 
aprovisionamento dos clientes protegidos 
em caso de crise, nos termos do artigo 7.º;
No caso de uma emergência a nível da 
União ou a nível regional, o 
aprovisionamento de gás a estes clientes 
suplementares será da exclusiva 
responsabilidade do Estado-Membro 
interessado.

Or. en

Justificação

Alteração a considerar juntamente com as alterações aos artigos 2 e 8. O conceito de 
"clientes protegidos" está directamente ligado às obrigações de solidariedade de todos os 
Estados-Membros. Se um Estado-Membro tem capacidade para tomar novas medidas para 
outros clientes, deve ser autorizado a fazê-lo (vide alterações aos artigos 2 e 8) desde que tais 
obrigações sejam da exclusiva responsabilidade do Estado-Membro em causa.

Alteração 213
Algirdas Saudargas

Proposta de regulamento
Artigo 5 – ponto 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) os mecanismos utilizados para 
cooperar com outros Estados-Membros 
na preparação dos planos de acção 
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preventivos regionais;

Or. en

Alteração 214
Francisco Sosa Wagner

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O Plano de Acção Preventivo deverá 
basear-se em critérios mínimos comuns 
estabelecidos pela Comissão e que 
garantam condições de concorrência 
equitativas;

Or. en

Alteração 215
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O plano de acção preventivo, em 
particular as acções destinadas a respeitar 
as normas relativas às infra-estruturas 
estabelecidas no artigo 6.º, deve basear-se 
e ser coerente com o plano decenal de 
desenvolvimento da rede a elaborar pela 
ENTSO-G.

2. O plano de acção preventivo deve ser 
coerente com o plano decenal de 
desenvolvimento da rede a elaborar pela 
ENTSO-G.

Or. en

Justificação

O futuro regulamento deve centrar-se na necessidade de os Estados-Membros realizarem 
uma avaliação de riscos e de impacto e analisarem a sua situação com base numa sólida 
metodologia comum. Cada Estado-Membro realizará uma avaliação de impacto e de risco, 
em conformidade com a metodologia comum, que permite, ao mesmo tempo, que o Estado-
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Membro tenha em conta, se necessário, as circunstâncias nacionais específicas. Os 
resultados reflectir-se-ão nos planos de acção preventivos e nos planos de emergência. Estes 
planos devem ser objecto de avaliação para verificar se são adequados.

Alteração 216
Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O plano de acção preventivo, em 
particular as acções destinadas a respeitar 
as normas relativas às infra-estruturas 
estabelecidas no artigo 6.º, deve basear-se e 
ser coerente com o plano decenal de 
desenvolvimento da rede a elaborar pela 
ENTSO-G.

2. O plano de acção preventivo, em 
particular as acções destinadas a respeitar 
as normas relativas às infra-estruturas 
estabelecidas no artigo 6.º, deve basear-se e 
ser coerente com o plano decenal de 
desenvolvimento da rede a elaborar pela 
ENTSO-G e ser vinculativo para os 
operadores de rede.

Or. en

Justificação

O regulamento deve indicar precisamente como é que a autoridade competente pode garantir 
o cumprimento da norma N-1. Normalmente, as autoridades competentes não têm 
competência para impor investimentos aos operadores de rede. Isso depende da legislação 
nacional. Consequentemente, deve acrescentar-se que as medidas previstas no plano de 
acção preventivo destinadas a dar cumprimento à norma relativa à infra-estrutura são 
vinculativas para os operadores da rede.

Alteração 217
Takis Hadjigeorgiou

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O plano de acção preventivo deve ter em 
conta a eficácia económica, os efeitos no 
funcionamento do mercado interno da 
energia e o impacto no ambiente.

3. O plano de acção preventivo deve ter em 
conta as especificidades dos 
Estados-Membros, as consequências 
negativas para os consumidores e as 
repercussões ambientais.
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Or. el

Alteração 218
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O plano de acção preventivo deve ter em 
conta a eficácia económica, os efeitos no 
funcionamento do mercado interno da 
energia e o impacto no ambiente.

3. O plano de acção preventivo, baseando-
se primeiramente em medidas de mercado 
para efeitos de cumprimento das 
condições de segurança interna, deve ter 
em conta a eficácia e eficiência económica 
das medidas adoptadas, os seus efeitos no 
funcionamento do mercado interno da 
energia e o impacto no ambiente.

Or. it

Justification

Salienta-se a necessidade de deixar ao mercado a missão principal de dar resposta às 
exigências de segurança segundo critérios de eficiência económica. 

Alteração 219
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O plano de acção preventivo deve ter em 
conta a eficácia económica, os efeitos no 
funcionamento do mercado interno da 
energia e o impacto no ambiente.

3. O plano de acção preventivo deve ter em 
conta a eficácia económica, os efeitos no 
funcionamento do mercado interno da 
energia, o impacto no ambiente e todos os 
desenvolvimentos internacionais 
pertinentes, em particular nos principais 
países de aprovisionamento e de trânsito.

Or. en
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Alteração 220
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O plano de acção preventivo deve ter em 
conta a eficácia económica, os efeitos no 
funcionamento do mercado interno da 
energia e o impacto no ambiente.

3. O plano de acção preventivo deve ter em 
conta a eficácia económica, os efeitos no 
funcionamento do mercado interno da 
energia e o impacto no ambiente. Não 
deverá impor encargos injustificados e 
desproporcionados aos intervenientes no 
mercado.

Or. en

Justificação

Em conformidade com os princípios de um mercado liberalizado do gás e com os princípios 
subjacentes a qualquer avalização de impacto ou de risco, o plano de acção preventivo não 
deverá impor encargos insensatos e desproporcionados aos agentes do mercado.

Alteração 221
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão garante que os planos de 
acção preventivos, nacionais ou regionais, 
sejam compatíveis entre si a fim de 
permitir a eficiente coordenação das 
acções em caso de emergência na União.

Or. en

Justificação

Correcção à alteração original no projecto de relatório. A Comissão deve ser explicitamente 
responsável pela compatibilidade e coerência entre os planos, já que eles serão a base das 
acções em caso de emergência na União.
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Alteração 222
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até [31.03.14; 3 anos após a entrada 
em vigor], o mais tardar, a autoridade 
competente garante que, em caso de 
perturbação da maior infra-estrutura de 
aprovisionamento de gás, a infra-
estrutura restante (N-1) tenha capacidade 
para entregar o volume de gás necessário 
para satisfazer a procura total de gás da 
zona calculada durante um período de 
sessenta dias de procura de gás 
excepcionalmente elevada durante o 
período mais frio estatisticamente 
constatado todos os vinte anos. 

Suprimido

Or. en

Justificação

The future Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The suggested approach could finally pave the way for exploring a 
more prescriptive approach based on binding minimum standards for security of supply 
provided they are based on a sound impact assessment, lead to proportionate measures which 
would be feasible from a technical and economical point of view and preserve the necessary 
leeway to take into account national and/or regional specificities.

Alteração 223
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até [31 de Março de 2014; 3 anos após 
a entrada em vigor], o mais tardar, a 
autoridade competente garante que, em 
caso de perturbação da maior infra-
estrutura de aprovisionamento de gás, a 

1. Até [31 de Março de 2016; 5 anos após 
a entrada em vigor], o mais tardar, a 
autoridade competente garante que, em 
caso de perturbação da maior infra-
estrutura de aprovisionamento de gás, a 
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infra-estrutura restante (N 1) tenha 
capacidade para entregar o volume de gás 
necessário para satisfazer a procura total de 
gás da zona calculada durante um período 
de sessenta dias de procura de gás
excepcionalmente elevada durante o 
período mais frio estatisticamente 
constatado todos os vinte anos. 

infra-estrutura restante (N-1) tenha 
capacidade para entregar o volume de gás 
necessário para satisfazer a procura total de 
gás da zona calculada durante um dia de 
procura excepcionalmente elevada 
estatisticamente constatado uma vez todos 
os vinte anos.

Or. en

Alteração 224
Hannes Swoboda

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até [31 de Março de 2014; 3 anos após 
a entrada em vigor], o mais tardar, a 
autoridade competente garante que, em 
caso de perturbação da maior infra-
estrutura de aprovisionamento de gás, a 
infra-estrutura restante (N 1) tenha 
capacidade para entregar o volume de gás 
necessário para satisfazer a procura total de 
gás da zona calculada durante um período 
de sessenta dias de procura de gás 
excepcionalmente elevada durante o 
período mais frio estatisticamente 
constatado todos os vinte anos. 

1. Até [31 de Março de 2016; 5 anos após 
a entrada em vigor], o mais tardar, a 
autoridade competente garante que, em 
caso de perturbação da maior infra-
estrutura de aprovisionamento de gás, a 
infra-estrutura restante (N-1) tenha 
capacidade para entregar o volume de gás 
necessário para satisfazer a procura total de 
gás da zona calculada durante um período 
de sessenta dias de procura de gás 
excepcionalmente elevada durante o 
período mais frio estatisticamente 
constatado todos os vinte anos. Três anos 
após a entrada em vigor, deverão ter sido 
realizados os investimentos mais 
importantes e as autoridades competentes 
deverão transmitir à Comissão um 
relatório sobre estes investimentos.

Or. en
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Alteração 225
Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até [31 de Março de 2014; 3 anos após 
a entrada em vigor], o mais tardar, a 
autoridade competente garante que, em 
caso de perturbação da maior infra-
estrutura de aprovisionamento de gás, a 
infra-estrutura restante (N 1) tenha 
capacidade para entregar o volume de gás 
necessário para satisfazer a procura total de 
gás da zona calculada durante um período 
de sessenta dias de procura de gás 
excepcionalmente elevada durante o 
período mais frio estatisticamente 
constatado todos os vinte anos. 

1. Até [31 de Março de 2013; 2 anos após 
a entrada em vigor], o mais tardar, a 
autoridade competente tomará as medidas 
necessárias, nos termos do artigo 5, para 
garantir que, em caso de perturbação da 
maior infra-estrutura de aprovisionamento 
de gás, a infra-estrutura restante (N-1) 
tenha capacidade para entregar o volume 
de gás necessário para satisfazer a procura 
total de gás da zona calculada durante um 
período de trinta dias de procura de gás 
excepcionalmente elevada durante o 
período mais frio estatisticamente 
constatado todos os vinte anos.

Or. en

Justificação

É também necessário alterar o n.º 1 do artigo 6 para que seja compatível com o novo Anexo 
I.

Alteração 226
Miloslav Ransdorf

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até [31 de Março de 2014; 3 anos após 
a entrada em vigor], o mais tardar, a 
autoridade competente garante que, em 
caso de perturbação da maior infra-
estrutura de aprovisionamento de gás, a 
infra-estrutura restante (N 1) tenha 
capacidade para entregar o volume de gás 
necessário para satisfazer a procura total de 
gás da zona calculada durante um período 

1. Até [31 de Março de 2017; 6 anos após 
a entrada em vigor], o mais tardar, a 
autoridade competente garante que, em 
caso de perturbação no maior ponto de 
entrada de transporte de gás, a infra-
estrutura disponível (N-1) tenha 
capacidade para entregar o volume de gás 
necessário para satisfazer a procura total de 
gás dos clientes protegidos da zona 
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de sessenta dias de procura de gás 
excepcionalmente elevada durante o 
período mais frio estatisticamente 
constatado todos os vinte anos. 

calculada durante um dia de procura de gás 
excepcionalmente elevada durante o 
período mais frio estatisticamente 
constatado todos os vinte anos. 

Or. en

Justificação

O prazo de 3 anos é irrealista. Os elevados investimentos necessários para cumprir a norma 
N-1 exigem, pelo menos, 5 ou 6 anos. A crise de Janeiro de 2009 revelou uma perturbação 
dos fluxos em todos os pontos de transporte de entrada pois existem muitas vezes vários 
gasodutos paralelos. O n.º 1 do artigo 6 pode implicar enormes necessidades de investimento 
em novas capacidades, gerando custos significativos e repercussões sobre os preços do gás 
pagos pelos clientes finais. A regra N-1 deve reflectir a procura de gás unicamente dos 
clientes protegidos em nome da coerência com a norma de aprovisionamento referida no n.º 
2 do artigo 7.

Alteração 227
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até [31 de Março de 2014; 3 anos após 
a entrada em vigor], o mais tardar, a 
autoridade competente garante que, em 
caso de perturbação da maior infra-
estrutura de aprovisionamento de gás, a 
infra-estrutura restante (N 1) tenha 
capacidade para entregar o volume de gás 
necessário para satisfazer a procura total de 
gás da zona calculada durante um período 
de sessenta dias de procura de gás 
excepcionalmente elevada durante o 
período mais frio estatisticamente 
constatado todos os vinte anos. 

1. Até [31 de Março de 2017; 6 anos após 
a entrada em vigor], o mais tardar, a 
autoridade competente garante que, em 
caso de perturbação de fluxos no maior 
ponto de entrada de transporte de gás, a 
infra-estrutura disponível (N-1) tenha 
capacidade para entregar o volume de gás 
necessário para satisfazer a procura de gás 
dos clientes protegidos da zona calculada 
durante um dia de procura de gás 
excepcionalmente elevada durante o 
período mais frio estatisticamente 
constatado todos os vinte anos.

Or. en

Justificação

Os elevados investimentos, principalmente na Europa Central e do Sudeste, exigem, pelo 
menos, 5 ou 6 anos. É preferível definir a norma N-1 como uma perturbação dos fluxos num 
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ponto de transporte de entrada, em nome da coerência com a norma de aprovisionamento 
referida no artigo 7, e a regra N-1 deve reflectir a procura de gás unicamente dos clientes 
protegidos. A infra-estrutura será forte para dias de procura de gás excepcionalmente 
elevada e a norma de aprovisionamento prevê a cobertura de um período mais longo de 
procura de gás.

Alteração 228
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até [31 de Março de 2014; 3 anos após a 
entrada em vigor], o mais tardar, a 
autoridade competente garante que, em 
caso de perturbação da maior infra-
estrutura de aprovisionamento de gás, a 
infra-estrutura restante (N-1) tenha 
capacidade para entregar o volume de gás 
necessário para satisfazer a procura total de 
gás da zona calculada durante um período 
de sessenta dias de procura de gás 
excepcionalmente elevada durante o 
período mais frio estatisticamente 
constatado todos os vinte anos. 

1. Até [31 de Março de 2014; 3 anos após a 
entrada em vigor], o mais tardar, os 
Estados-Membros ou as empresas de gás 
natural garantem que, em caso de 
perturbação da maior infra-estrutura de 
aprovisionamento de gás, a infra-estrutura 
restante (N-1) tenha capacidade para 
entregar o volume de gás necessário para 
satisfazer a procura total de gás da zona 
calculada durante um período de sessenta 
dias de procura de gás excepcionalmente 
elevada durante o período mais frio 
estatisticamente constatado todos os vinte 
anos.

Or. de

Justification

O objectivo é clarificar a reacção em caso de crise, compatível com a abordagem ascendente 
a vários níveis (1. Indústria, 2. Estados-Membros, 3. Cooperações regionais, 4. em último 
recurso, a UE). Em última instância, em caso de perturbação do aprovisionamento é às 
empresas de gás natural que cabe agir, uma vez que são estas que dispõem das capacidades 
de distribuição, dos volumes de gás e dos conhecimentos sobre os volumes de consumo. Uma 
tal abordagem é mais eficaz, menos burocrática e contempla a observância do princípio da 
subsidiariedade.
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Alteração 229
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até [31 de Março de 2014; 3 anos após 
a entrada em vigor], o mais tardar, a 
autoridade competente garante que, em 
caso de perturbação da maior infra-
estrutura de aprovisionamento de gás, a 
infra-estrutura restante (N 1) tenha
capacidade para entregar o volume de gás 
necessário para satisfazer a procura total 
de gás da zona calculada durante um 
período de sessenta dias de procura de gás 
excepcionalmente elevada durante o 
período mais frio estatisticamente 
constatado todos os vinte anos. 

1. Até [31 de Março de 2016; 5 anos após 
a entrada em vigor], o mais tardar, a 
autoridade competente garante que, em 
caso de perturbação da maior infra-
estrutura única de gás, a infra-estrutura 
restante (N-1) tenha capacidade técnica
para satisfazer a procura total de gás da 
zona calculada durante um dia de procura 
de gás excepcionalmente elevada 
estatisticamente constatado uma vez todos 
os vinte anos.

Or. en

Justificação

Adaptação ao novo anexo.

Alteração 230
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A derrogação à aplicação da norma 
N-1, solicitada por uma autoridade 
competente, pode ser concedida, se a 
Comissão decidir que essa norma não é 
economicamente sustentável para o 
Estado-Membro em causa.

Or. it

Justificação

 É possível que nem todos os Estados-Membros estejam em condições de respeitar esta norma 
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do ponto de vista económico. Ressalva-se a necessidade de encontrar formas de cooperação 
regional ou de introduzir medidas do lado da procura.

Alteração 231
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Ao abordar a componente da 
avaliação de riscos e de impacto, de que 
trata o artigo 8, relativa à infra-estrutura, 
a autoridade competente utilizará uma 
metodologia comum, incluindo o cálculo 
do indicador N-1, tal como definido neste 
artigo e no anexo 1.

Or. en

Justificação

The future Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The suggested approach could finally pave the way for exploring a 
more prescriptive approach based on binding minimum standards for security of supply 
provided they are based on a sound impact assessment, lead to proportionate measures which 
would be feasible from a technical and economical point of view and preserve the necessary 
leeway to take into account national and/or regional specificities.

Alteração 232
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em conformidade com a recomendação 
da Comissão referida no artigo 4.º, n.º 3, ou 
na situação referida no artigo 4.º, n.º 4, a 
obrigação enunciada no n.º 1 pode ser 
cumprida ao nível regional. A norma N-1 
também deve ser considerada cumprida se

2. Em conformidade com a recomendação 
da Comissão referida no artigo 4.º, n.º 3, ou 
na situação referida no artigo 4.º, n.º 4, o 
cálculo enunciado no n.º 1 pode ser 
aplicado ao nível regional. No seu cálculo 
do indicador N-1, a autoridade competente 
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a autoridade competente demonstrar, no 
plano de acção preventivo referido no 
artigo 5.º, que uma perturbação do 
aprovisionamento pode ser suficiente e 
atempadamente compensada por medidas 
do lado da procura.

poderá demonstrar, no plano de acção 
preventivo referido no artigo 5.º, que uma 
perturbação do aprovisionamento pode ser 
suficiente e atempadamente compensada 
por medidas específicas, incluindo
medidas do lado da procura.

Or. en

Justificação

The future Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The suggested approach could finally pave the way for exploring a 
more prescriptive approach based on binding minimum standards for security of supply 
provided they are based on a sound impact assessment, lead to proportionate measures which 
would be feasible from a technical and economical point of view and preserve the necessary 
leeway to take into account national and/or regional specificities.

Alteração 233
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em conformidade com a recomendação 
da Comissão referida no artigo 4.º, n.º 3, ou 
na situação referida no artigo 4.º, n.º 4, a 
obrigação enunciada no n.º 1 pode ser 
cumprida ao nível regional. A norma N-1 
também deve ser considerada cumprida se 
a autoridade competente demonstrar, no 
plano de acção preventivo referido no 
artigo 5.º, que uma perturbação do 
aprovisionamento pode ser suficiente e 
atempadamente compensada por medidas 
do lado da procura.

2. Em conformidade com a recomendação 
da Comissão referida no artigo 4.º, n.º 3, ou 
na situação referida no artigo 4.º, n.º 4, o 
cálculo enunciado no n.º 1 pode ser 
aplicado ao nível regional. No seu cálculo 
do indicador N-1, a autoridade competente 
poderá demonstrar, no plano de acção 
preventivo referido no artigo 5.º, que uma 
perturbação do aprovisionamento pode ser 
suficiente e atempadamente compensada 
por medidas específicas, incluindo
medidas do lado da procura.

Or. en

Justificação

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
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impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology. 
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.

Alteração 234
Aldo Patriciello

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em conformidade com a recomendação 
da Comissão referida no artigo 4.º, n.º 3, ou 
na situação referida no artigo 4.º, n.º 4, a 
obrigação enunciada no n.º 1 pode ser 
cumprida ao nível regional. A norma N-1 
também deve ser considerada cumprida se
a autoridade competente demonstrar, no 
plano de acção preventivo referido no 
artigo 5.º, que uma perturbação do 
aprovisionamento pode ser suficiente e 
atempadamente compensada por medidas 
do lado da procura.

2. Em conformidade com a recomendação 
da Comissão referida no artigo 4.º, n.º 3, ou 
na situação referida no artigo 4.º, n.º 4, o 
cálculo enunciado no n.º 1 pode ser 
aplicado ao nível regional. No seu cálculo 
do indicador N-1, a autoridade competente 
poderá demonstrar, no plano de acção 
preventivo referido no artigo 5.º, que uma 
perturbação do aprovisionamento pode ser 
suficiente e atempadamente compensada 
por medidas específicas, incluindo
medidas do lado da procura.

Or. en

Justificação

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology. 
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.
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Alteração 235
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em conformidade com a recomendação 
da Comissão referida no artigo 4.º, n.º 3, ou 
na situação referida no artigo 4.º, n.º 4, a 
obrigação enunciada no n.º 1 pode ser 
cumprida ao nível regional. A norma N-1 
também deve ser considerada cumprida se
a autoridade competente demonstrar, no 
plano de acção preventivo referido no 
artigo 5.º, que uma perturbação do 
aprovisionamento pode ser suficiente e 
atempadamente compensada por medidas 
do lado da procura.

2. Em conformidade com a recomendação 
da Comissão referida no artigo 4.º, n.º 3, ou 
na situação referida no artigo 4.º, n.º 4, o 
cálculo enunciado no n.º 1 pode ser 
aplicado ao nível regional. No seu cálculo 
do indicador N-1, a autoridade competente 
poderá demonstrar, no plano de acção 
preventivo referido no artigo 5.º, que uma 
perturbação do aprovisionamento pode ser 
suficiente e atempadamente compensada 
por medidas específicas, incluindo
medidas do lado da procura.

Or. en

Justificação

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology. 
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.

Alteração 236
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em conformidade com a recomendação 
da Comissão referida no artigo 4.º, n.º 3, ou 
na situação referida no artigo 4.º, n.º 4, a 
obrigação enunciada no n.º 1 pode ser 
cumprida ao nível regional. A norma N-1 

2. Em conformidade com a recomendação 
da Comissão referida no artigo 4.º, n.º 3, ou 
na situação referida no artigo 4.º, n.º 4, o 
cálculo enunciado no n.º 1 pode ser 
aplicado ao nível regional. No seu cálculo 
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também deve ser considerada cumprida se
a autoridade competente demonstrar, no 
plano de acção preventivo referido no 
artigo 5.º, que uma perturbação do 
aprovisionamento pode ser suficiente e 
atempadamente compensada por medidas 
do lado da procura.

do indicador N-1, a autoridade competente 
poderá demonstrar, no plano de acção 
preventivo referido no artigo 5.º, que uma 
perturbação do aprovisionamento pode ser 
suficiente e atempadamente compensada 
por medidas específicas, incluindo
medidas do lado da procura.

Or. en

Justificação

The future of Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The risk and impact assessment shall be carried out by each Member 
State in accordance with the common methodology, whilst allowing the Member State to take 
into account particular national circumstances and specificities where appropriate. The 
results shall be reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be 
subject to review to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the 
regional level.

Alteração 237
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em conformidade com a recomendação 
da Comissão referida no artigo 4.º, n.º 3, ou 
na situação referida no artigo 4.º, n.º 4, a 
obrigação enunciada no n.º 1 pode ser 
cumprida ao nível regional. A norma N-1 
também deve ser considerada cumprida se 
a autoridade competente demonstrar, no 
plano de acção preventivo referido no 
artigo 5.º, que uma perturbação do 
aprovisionamento pode ser suficiente e 
atempadamente compensada por medidas 
do lado da procura.

2. Em conformidade com a recomendação 
da Comissão referida no artigo 4.º, n.º 3, ou 
na situação referida no artigo 4.º, n.º 4, a 
obrigação enunciada no n.º 1 pode ser 
cumprida ao nível regional. A norma N-1 
também deve ser considerada cumprida se
a autoridade competente demonstrar, na 
avaliação de riscos referida no artigo 8.º,
no plano de acção preventivo referido no 
artigo 5.º e tendo em conta a eficiência 
dos investimentos, que uma perturbação do 
aprovisionamento pode ser suficiente e 
atempadamente compensada por medidas 
específicas, incluindo medidas do lado da 
procura. 

Or. en
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Justificação

Para alguns Estados-Membros o regulamento pode implicar enormes necessidades de 
investimento em novas capacidades, gerando custos significativos e um forte impacto nos 
preços do gás para os clientes finais.

Alteração 238
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em conformidade com a recomendação 
da Comissão referida no artigo 4.º, n.º 3, ou 
na situação referida no artigo 4.º, n.º 4, a 
obrigação enunciada no n.º 1 pode ser 
cumprida ao nível regional. A norma N-1 
também deve ser considerada cumprida se 
a autoridade competente demonstrar, no 
plano de acção preventivo referido no 
artigo 5.º, que uma perturbação do 
aprovisionamento pode ser suficiente e 
atempadamente compensada por medidas 
do lado da procura.

2. Em conformidade com a recomendação 
da Comissão referida no artigo 4.º, n.º 3, ou 
na situação referida no artigo 4.º, n.º 4, a 
obrigação enunciada no n.º 1 pode ser 
cumprida ao nível regional. A norma N-1 
também deve ser considerada cumprida se 
a autoridade competente demonstrar, na 
avaliação de risco referida no artigo 8.º e
no plano de acção preventivo referido no 
artigo 5.º, que uma perturbação do 
aprovisionamento pode ser suficiente e 
atempadamente compensada por medidas 
específicas, incluindo medidas do lado da 
procura.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem ter a possibilidade de enfrentar uma crise de aprovisionamento 
com flexibilidade, tendo em consideração a sua situação particular; por esta razão, o âmbito 
de aplicação deste número não deve restringir-se às medidas do lado da procura, enquanto 
for devidamente demonstrado na avaliação do risco e planos de acção preventivos (PAP) que 
estas medidas terão um efeito equivalente ao da norma N-1.



AM\801978PT.doc 23/95 PE438.231v01-00

PT

Alteração 239
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em conformidade com a recomendação 
da Comissão referida no artigo 4.º, n.º 3, ou 
na situação referida no artigo 4.º, n.º 4, a 
obrigação enunciada no n.º 1 pode ser 
cumprida ao nível regional. A norma N-1 
também deve ser considerada cumprida se 
a autoridade competente demonstrar, no 
plano de acção preventivo referido no 
artigo 5.º, que uma perturbação do 
aprovisionamento pode ser suficiente e 
atempadamente compensada por medidas 
do lado da procura.

2. Em conformidade com a recomendação 
da Comissão referida no artigo 4.º, n.º 3, ou 
na situação referida no artigo 4.º, n.º 4, a 
obrigação enunciada no n.º 1 pode ser 
cumprida ao nível regional. A norma N-1 
também deve ser considerada cumprida se 
a autoridade competente demonstrar, no 
plano de acção preventivo referido no 
artigo 5.º, que uma perturbação do 
aprovisionamento pode ser suficiente e 
atempadamente compensada por medidas 
do lado da procura baseadas no mercado.

Or. en

Justificação

Se fossem permitidas medidas do lado da procura, o critério N-1 poderia ser considerado 
cumprido através de uma redução obrigatória da procura (cortes no aprovisionamento). Mas 
isso é o que neste regulamento se pretende evitar com as medidas infra-estruturais e as 
medidas do lado da oferta. 

Alteração 240
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A metodologia utilizada para fixar a 
norma N-1 é a que figura no anexo I. Deve 
ter em consideração a configuração da rede 
e os fluxos reais de gás, assim como a 
existência de capacidades de produção e 
de armazenamento. A zona calculada 
referida no anexo I é alargada ao nível 
regional adequado, se necessário. 

3. A metodologia utilizada para fixar o 
indicador N-1 é a que figura no anexo I. 
Deve ter em consideração a configuração 
da rede e a capacidade das infra-
estruturas de transporte de fornecerem 
gás a partir das instalações de produção, 
de terminais GNL e das instalações de 
armazenamento. A zona calculada referida 
no anexo I é definida pela autoridade 



PE438.231v01-00 24/95 AM\801978PT.doc

PT

competente, após consulta às empresas de 
gás natural interessadas, e alargada ao 
nível regional adequado, se necessário.

Or. en

Justificação

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology. 
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the the regional 
level.

Alteração 241
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A metodologia utilizada para fixar a 
norma N-1 é a que figura no anexo I. Deve 
ter em consideração a configuração da 
rede e os fluxos reais de gás, assim como 
a existência de capacidades de produção e 
de armazenamento. A zona calculada 
referida no anexo I é alargada ao nível 
regional adequado, se necessário. 

3. A metodologia utilizada para fixar o 
indicador que figura no anexo I. A zona 
calculada referida no anexo I é definida 
pela autoridade competente, após consulta 
às empresas de gás natural interessadas, e 
alargada ao nível regional adequado, se 
necessário. 

Or. en

Justificação

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology. 
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
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to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.

Alteração 242
Aldo Patriciello

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A metodologia utilizada para fixar a 
norma N-1 é a que figura no anexo I. Deve 
ter em consideração a configuração da 
rede e os fluxos reais de gás, assim como 
a existência de capacidades de produção e 
de armazenamento. A zona calculada 
referida no anexo I é alargada ao nível 
regional adequado, se necessário. 

3. A metodologia utilizada para fixar o 
indicador N-1 é a que figura no anexo I. A 
zona calculada referida no anexo I é 
definida pela autoridade competente, após 
consulta às empresas de gás natural 
interessadas, e alargada ao nível regional 
adequado, se necessário. 

Or. en

Justificação

O futuro regulamento deve centrar-se na necessidade de os Estados-Membros realizarem 
uma avaliação de impacto e de risco e analisarem a sua situação com base numa sólida 
metodologia comum. Cada Estado-Membro realizará uma avaliação de impacto e de risco, 
em conformidade com a metodologia comum, que permite, ao mesmo tempo, que o Estado-
Membro tenha em conta, se necessário, as circunstâncias nacionais específicas. Os 
resultados reflectir-se-ão nos planos de acção preventivos e nos planos de emergência. Estes 
planos devem ser objecto de avaliação para verificar se são adequados.

Alteração 243
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A metodologia utilizada para fixar a 
norma N-1 é a que figura no anexo I. Deve 
ter em consideração a configuração da 
rede e os fluxos reais de gás, assim como 
a existência de capacidades de produção e 
de armazenamento. A zona calculada 

3. A metodologia utilizada para fixar o 
indicador N-1 é a que figura no anexo I. A 
zona calculada referida no anexo I é 
definida pela autoridade competente, após 
consulta às empresas de gás natural 
interessadas, e alargada ao nível regional 
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referida no anexo I é alargada ao nível 
regional adequado, se necessário. 

adequado, se necessário. 

Or. en

Justificação

O futuro regulamento deve centrar-se na necessidade de os Estados-Membros realizarem 
uma avaliação de impacto e de risco e analisarem a sua situação com base numa sólida 
metodologia comum. Cada Estado-Membro realizará uma avaliação de impacto e de risco, 
em conformidade com a metodologia comum, que permite, ao mesmo tempo, que o Estado-
Membro tenha em conta, se necessário, as circunstâncias nacionais específicas. Os 
resultados reflectir-se-ão nos planos de acção preventivos e nos planos de emergência. Estes 
planos devem ser objecto de avaliação para verificar se são adequados.

Alteração 244
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A metodologia utilizada para fixar a 
norma N-1 é a que figura no anexo I. Deve 
ter em consideração a configuração da 
rede e os fluxos reais de gás, assim como 
a existência de capacidades de produção e 
de armazenamento. A zona calculada 
referida no anexo I é alargada ao nível 
regional adequado, se necessário. 

3. A metodologia utilizada para fixar o 
indicador N-1 é a que figura no anexo I. A 
zona calculada referida no anexo I é 
definida pela autoridade competente, após 
consulta às empresas de gás natural 
interessadas, e alargada ao nível regional 
adequado, se necessário. 

Or. en

Justificação

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology. 
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.
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Alteração 245
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A metodologia utilizada para fixar a 
norma N-1 é a que figura no anexo I. Deve 
ter em consideração a configuração da rede 
e os fluxos reais de gás, assim como a 
existência de capacidades de produção e de 
armazenamento. A zona calculada referida 
no anexo I é alargada ao nível regional 
adequado, se necessário. 

3. A metodologia utilizada para fixar a 
norma N-1 é a que figura no anexo I. Deve 
ter em consideração a configuração da rede 
e os fluxos reais de gás, assim como a 
existência de capacidades de produção e de 
armazenamento. A zona calculada referida 
no anexo I é alargada ao nível regional 
adequado, se necessário, tendo em conta 
as especificidades regionais.

Or. en

Alteração 246
Algirdas Saudargas

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Considera-se que a ausência de 
acesso à rede de gás da UE e a 
dependência de um único abastecedor de 
gás equivalem ao não cumprimento da 
norma N-1.

Or. en

Alteração 247
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Cada autoridade competente comunica à 4. Cada autoridade competente, depois de 
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Comissão sem demora qualquer eventual 
incumprimento da norma N-1.

consultadas as empresas de gás natural, 
comunica à Comissão os resultados do 
cálculo do indicador N-1, em 
conformidade com o artigo 13. 

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) deixou de estar 
claramente integrada na proposta de regulamento. O futuro regulamento deve centrar-se na 
necessidade de os Estados-Membros realizarem uma avaliação de impacto e de risco e 
analisarem a sua situação com base numa sólida metodologia comum.

Alteração 248
Aldo Patriciello

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Cada autoridade competente comunica à 
Comissão sem demora qualquer eventual 
incumprimento da norma N-1.

4. Cada autoridade competente, depois de 
consultadas as empresas de gás natural, 
comunica à Comissão os resultados do 
cálculo do indicador N-1, em 
conformidade com o artigo 13. 

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) deixou de estar 
claramente integrada na proposta de regulamento. Este princípio deve ser reintegrado na 
proposta de regulamento.

Alteração 249
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Cada autoridade competente comunica à 4. Cada autoridade competente, depois de 
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Comissão sem demora qualquer eventual 
incumprimento da norma N-1.

consultadas as empresas de gás natural, 
comunica à Comissão os resultados do 
cálculo do indicador N-1, em 
conformidade com o artigo 13. 

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) deixou de estar 
claramente integrada na proposta de regulamento. Este princípio deve ser reintegrado na 
proposta de regulamento.

Alteração 250
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Cada autoridade competente comunica à 
Comissão sem demora qualquer eventual
incumprimento da norma N-1.

4. Cada autoridade competente, depois de 
consultadas as empresas de gás natural, 
comunica à Comissão os resultados do 
cálculo do indicador N-1, em 
conformidade com o artigo 13. 

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) deixou de estar 
claramente integrada na proposta de regulamento. O futuro regulamento deve centrar-se na 
necessidade de os Estados-Membros realizarem uma avaliação de impacto e de risco e 
analisarem a sua situação com base numa sólida metodologia comum.
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Alteração 251
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Cada autoridade competente comunica à 
Comissão sem demora qualquer eventual 
incumprimento da norma N-1.

4. Cada autoridade competente, depois de 
consultadas as empresas de gás natural, 
comunica à Comissão os resultados do 
cálculo do indicador N-1, em 
conformidade com o artigo 13. 

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) deixou de estar 
claramente integrada na proposta de regulamento. Este princípio deve ser reintegrado na 
proposta de regulamento. 

Alteração 252
Hannes Swoboda

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. Quando forem necessárias novas 
interconexões transfronteiriças ou 
quando as que já existem precisarem de 
ser alargadas, os Estados-Membros 
interessados, as autoridades competentes 
ou, na sua ausência, as autoridades de 
regulamentação deverão estabelecer, logo 
de início, uma estreita cooperação. 

Or. en
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Alteração 253
Ioan Enciu

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão e as autoridades 
nacionais sincronizarão as suas 
abordagens no que diz respeito ao 
lançamento e à execução dos actuais 
projectos de diversificação das fontes de 
aprovisionamento em gás e respectivas 
rotas, a fim de melhorar as 
infra-estruturas existentes, viabilizando, 
assim, a aplicação da norma N-1 em 
situações de crise.   

Or. ro

Justificação

Os projectos de diversificação das rotas de aprovisionamento em gás e respectivas fontes 
constituem uma prioridade de topo no domínio da segurança energética. A solidariedade 
entre Estados-Membros deve ter precedência sobre os interesses nacionais. 

Alteração 254
Aldo Patriciello

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os operadores de redes de transporte 
devem instaurar uma capacidade física 
permanente para transportar gás em ambos 
os sentidos, em todas as interconexões, no 
prazo de dois anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento, excepto 
nos casos em que, a pedido de uma 
autoridade competente, a Comissão 
decida que a adição de capacidade de fluxo 
bidireccional não irá aumentar a segurança 
do aprovisionamento de nenhum 
Estado-Membro. Essa decisão pode ser 

5. Se for necessário, em conformidade 
com a avaliação de riscos e de impacto 
realizada de acordo com o artigo 8.º, 
tendo em conta a viabilidade técnica e 
uma avaliação económica dos custos e 
benefícios para o mercado, os operadores 
de redes de transporte devem - no prazo de 
3 anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento - instaurar uma 
capacidade física necessária  para 
transportar gás em ambos os sentidos nas 
interconexões em que a adição de 
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revista caso as circunstâncias se alterem. 
O nível da capacidade de fluxo 
bidireccional deve ser atingido de um 
modo economicamente eficiente e, pelo 
menos, ter em conta a capacidade 
necessária para respeitar as normas de 
aprovisionamento estabelecidas no artigo 
7.º. Nesse período de dois anos, o operador 
da rede de transporte de gás adapta o 
funcionamento do conjunto da rede de 
modo a permitir fluxos de gás 
bidireccionais.

capacidade de fluxo bidireccional irá 
aumentar a segurança do 
aprovisionamento, em particular, durante 
uma emergência. Nesse período de 3 anos, 
o operador da rede de transporte de gás -
em conformidade com a avaliação de 
riscos e de impacto realizada de acordo 
com o artigo 8.º, tendo em conta a 
viabilidade técnica e uma avaliação 
económica dos custos e benefícios para o 
mercado - adapta o funcionamento do 
conjunto da rede de modo a permitir fluxos 
de gás bidireccionais.

Or. en

Justificação

O futuro regulamento deve centrar-se na necessidade de os Estados-Membros realizarem 
uma avaliação de impacto e de risco e analisarem a sua situação com base numa sólida 
metodologia comum. Cada Estado-Membro realizará uma avaliação de impacto e de risco, 
em conformidade com a metodologia comum, que permite, ao mesmo tempo, que o 
Estado-Membro tenha em conta, se necessário, as circunstâncias nacionais específicas. Os 
resultados reflectir-se-ão nos planos de acção preventivos e nos planos de emergência. Estes 
planos devem ser objecto de avaliação para verificar se são adequados.

Alteração 255
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os operadores de redes de transporte 
devem instaurar uma capacidade física 
permanente para transportar gás em ambos 
os sentidos, em todas as interconexões, no 
prazo de dois anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento, excepto 
nos casos em que, a pedido de uma 
autoridade competente, a Comissão 
decida que a adição de capacidade de fluxo 
bidireccional não irá aumentar a segurança 
do aprovisionamento de nenhum 
Estado-Membro. Essa decisão pode ser 

5. Se for necessário, em conformidade 
com a avaliação de riscos e de impacto 
realizada de acordo com o artigo 8.º, 
tendo em conta a viabilidade técnica e 
uma avaliação económica dos custos e 
benefícios para o mercado, os operadores 
de redes de transporte devem - no prazo de 
3 anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento - instaurar uma 
capacidade física necessária para 
transportar gás em ambos os sentidos nas
interconexões em que a adição de 
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revista caso as circunstâncias se alterem. 
O nível da capacidade de fluxo 
bidireccional deve ser atingido de um 
modo economicamente eficiente e, pelo 
menos, ter em conta a capacidade 
necessária para respeitar as normas de 
aprovisionamento estabelecidas no artigo 
7.º. Nesse período de dois anos, o operador 
da rede de transporte de gás adapta o 
funcionamento do conjunto da rede de
modo a permitir fluxos de gás 
bidireccionais.

capacidade de fluxo bidireccional irá 
aumentar a segurança do 
aprovisionamento, em particular, durante 
uma emergência. Nesse período de 3 anos, 
o operador da rede de transporte de gás -
em conformidade com a avaliação de 
riscos e de impacto realizada de acordo 
com o artigo 8.º, tendo em conta a 
viabilidade técnica e uma avaliação 
económica dos custos e benefícios para o 
mercado -  adapta o funcionamento do 
conjunto da rede de modo a permitir fluxos 
de gás bidireccionais.

Or. en

Justificação

O futuro regulamento deve centrar-se na necessidade de os Estados-Membros realizarem 
uma avaliação de impacto e de risco e analisarem a sua situação com base numa sólida 
metodologia comum. Cada Estado-Membro realizará uma avaliação de impacto e de risco, 
em conformidade com a metodologia comum, que permite, ao mesmo tempo, que o 
Estado-Membro tenha em conta, se necessário, as circunstâncias nacionais específicas. Os 
resultados reflectir-se-ão nos planos de acção preventivos e nos planos de emergência. Estes 
planos devem ser objecto de avaliação para verificar se são adequados.

Alteração 256
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os operadores de redes de transporte 
devem instaurar uma capacidade física 
permanente para transportar gás em ambos 
os sentidos, em todas as interconexões, no 
prazo de dois anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento, excepto 
nos casos em que, a pedido de uma 
autoridade competente, a Comissão 
decida que a adição de capacidade de fluxo 
bidireccional não irá aumentar a segurança 
do aprovisionamento de nenhum 
Estado-Membro. Essa decisão pode ser 

5. Se for necessário, em conformidade 
com a avaliação de riscos e de impacto 
realizada de acordo com o artigo 8.º, 
tendo em conta a viabilidade técnica e 
uma avaliação económica dos custos e 
benefícios para o mercado, os operadores 
de redes de transporte devem - no prazo de 
3 anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento - instaurar uma 
capacidade física necessária para instaurar 
uma capacidade física necessária para 
transportar gás em ambos os sentidos nas 
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revista caso as circunstâncias se alterem. 
O nível da capacidade de fluxo 
bidireccional deve ser atingido de um 
modo economicamente eficiente e, pelo 
menos, ter em conta a capacidade 
necessária para respeitar as normas de 
aprovisionamento estabelecidas no artigo 
7.º. Nesse período de dois anos, o operador 
da rede de transporte de gás adapta o 
funcionamento do conjunto da rede de 
modo a permitir fluxos de gás 
bidireccionais.

interconexões em que a adição de 
capacidade de fluxo bidireccional irá 
aumentar a segurança do 
aprovisionamento, em particular, durante 
uma emergência.  Nesse período de 3 
anos, o operador da rede de transporte de 
gás - em conformidade com a avaliação de 
riscos e de impacto realizada de acordo 
com o artigo 8.º, tendo em conta a 
viabilidade técnica e uma avaliação 
económica dos custos e benefícios para o 
mercado -  adapta o funcionamento do 
conjunto da rede de modo a permitir fluxos 
de gás bidireccionais.

Or. en

Justificação

Não deve exigir-se a imposição duma capacidade física permanente ao transporte de gás em 
ambos os sentidos em todas as interconexões sem avaliar primeiro se tal é tecnicamente 
viável e/ou economicamente possível ou adequado em circunstâncias específicas. O processo 
de derrogação previsto na proposta de regulamento vai na boa direcção mas não prevê um 
enquadramento suficientemente claro.

Alteração 257
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os operadores de redes de transporte 
devem instaurar uma capacidade física 
permanente para transportar gás em ambos 
os sentidos, em todas as interconexões, no 
prazo de dois anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento, excepto 
nos casos em que, a pedido de uma 
autoridade competente, a Comissão 
decida que a adição de capacidade de fluxo 
bidireccional não irá aumentar a segurança 
do aprovisionamento de nenhum 
Estado-Membro. Essa decisão pode ser 
revista caso as circunstâncias se alterem. 
O nível da capacidade de fluxo 
bidireccional deve ser atingido de um 

5. Se for necessário, em conformidade 
com a avaliação de riscos e de impacto 
realizada de acordo com o artigo 8.º, 
tendo em conta a viabilidade técnica e 
uma avaliação económica dos custos e 
benefícios para o mercado, os operadores 
de redes de transporte devem - no prazo de 
3 anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento - instaurar uma 
capacidade física necessária para instaurar 
uma capacidade física necessária para 
transportar gás em ambos os sentidos nas 
interconexões em que a adição de 
capacidade de fluxo bidireccional irá 
aumentar a segurança do 
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modo economicamente eficiente e, pelo 
menos, ter em conta a capacidade 
necessária para respeitar as normas de 
aprovisionamento estabelecidas no artigo 
7.º. Nesse período de dois anos, o operador 
da rede de transporte de gás adapta o 
funcionamento do conjunto da rede de 
modo a permitir fluxos de gás 
bidireccionais.

aprovisionamento, em particular, durante 
uma emergência. Nesse período de 3 anos, 
o operador da rede de transporte de gás -
em conformidade com a avaliação de 
riscos e de impacto realizada de acordo 
com o artigo 8.º, tendo em conta a 
viabilidade técnica e uma avaliação 
económica dos custos e benefícios para o 
mercado -  adapta o funcionamento do 
conjunto da rede de modo a permitir fluxos 
de gás bidireccionais.

Or. en

Justificação

Não deve exigir-se a imposição duma capacidade física permanente ao transporte de gás em 
ambos os sentidos em todas as interconexões sem avaliar primeiro se tal é tecnicamente 
viável e/ou economicamente possível ou adequado em circunstâncias específicas. O processo 
de derrogação previsto na proposta de regulamento vai na boa direcção mas não prevê um 
enquadramento suficientemente claro.

Alteração 258
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os operadores de redes de transporte 
devem instaurar uma capacidade física 
permanente para transportar gás em ambos 
os sentidos, em todas as interconexões, no 
prazo de dois anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento, excepto 
nos casos em que, a pedido de uma 
autoridade competente, a Comissão 
decida que a adição de capacidade de fluxo 
bidireccional não irá aumentar a segurança 
do aprovisionamento de nenhum 
Estado-Membro. Essa decisão pode ser 
revista caso as circunstâncias se alterem. O 
nível da capacidade de fluxo bidireccional 
deve ser atingido de um modo 
economicamente eficiente e, pelo menos, 

5. Se for necessário, em conformidade 
com a avaliação de riscos e de impacto 
realizada de acordo com o artigo 8.º, 
tendo em conta a viabilidade técnica e 
uma avaliação económica dos custos e 
benefícios para o mercado, os operadores 
de redes de transporte devem - no prazo de 
3 anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento - instaurar uma 
capacidade física permanente para 
transportar gás em ambos os sentidos nas 
interconexões em que a adição de 
capacidade de fluxo bidireccional irá 
aumentar a segurança do 
aprovisionamento, em particular, durante 
uma emergência.. A avaliação pode ser 
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ter em conta a capacidade necessária para 
respeitar as normas de aprovisionamento 
estabelecidas no artigo 7.º. Nesse período 
de dois anos, o operador da rede de 
transporte de gás adapta o funcionamento 
do conjunto da rede de modo a permitir 
fluxos de gás bidireccionais.

revista caso as circunstâncias se alterem. 
Nesse período de 3 anos, o operador da 
rede de transporte de gás - em 
conformidade com a avaliação de riscos e 
de impacto realizada de acordo com o 
artigo 8.º, tendo em conta a viabilidade 
técnica e uma análise da relação custo 
benefício para o mercado - adapta o 
funcionamento do conjunto da rede de 
modo a permitir fluxos de gás 
bidireccionais.

Or. en

Justificação

Não deve exigir-se a imposição duma capacidade física permanente ao transporte de gás em 
ambos os sentidos em todas as interconexões sem avaliar primeiro se tal é tecnicamente 
viável e/ou economicamente possível ou adequado. É necessária uma avaliação de impacto e 
de risco prévia para evitar custos desnecessários para os clientes finais. O período de dois 
anos só pode ser cumprido se forem necessárias pequenas modificações das infra-estruturas. 
Modificações maiores - como a instalação duma nova unidade de compressão - exigem mais 
tempo.

Alteração 259
Miloslav Ransdorf

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. 5. Os operadores de redes de transporte 
devem instaurar uma capacidade física 
permanente para transportar gás em ambos 
os sentidos, em todas as interconexões, no 
prazo de dois anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento, excepto 
nos casos em que, a pedido de uma 
autoridade competente, a Comissão 
decida que a adição de capacidade de fluxo 
bidireccional não irá aumentar a segurança 
do aprovisionamento de nenhum 
Estado-Membro. Essa decisão pode ser 
revista caso as circunstâncias se alterem. O 
nível da capacidade de fluxo bidireccional 
deve ser atingido de um modo 
economicamente eficiente e, pelo menos, 

5. Se for necessário, em conformidade 
com a avaliação de riscos e de impacto 
realizada de acordo com o artigo 8.º, 
tendo em conta a viabilidade técnica e 
uma avaliação económica dos custos e 
benefícios para o mercado, os operadores 
de redes de transporte devem - no prazo de 
3 anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento - instaurar uma 
capacidade física permanente para 
transportar gás em ambos os sentidos nas 
interconexões em que a adição de 
capacidade de fluxo bidireccional irá 
aumentar a segurança do 
aprovisionamento, em particular, durante 
uma emergência. A avaliação pode ser 
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ter em conta a capacidade necessária para 
respeitar as normas de aprovisionamento 
estabelecidas no artigo 7.º. Nesse período 
de dois anos, o operador da rede de 
transporte de gás adapta o funcionamento 
do conjunto da rede de modo a permitir 
fluxos de gás bidireccionais.

revista caso as circunstâncias se alterem. 
Nesse período de 3 anos, o operador da 
rede de transporte de gás – em 
conformidade com a avaliação de riscos e 
de impacto realizada de acordo com o 
artigo 8.º, tendo em conta a viabilidade 
técnica e todos os custos e benefícios –
adapta o funcionamento do conjunto da 
rede de modo a permitir fluxos de gás 
bidireccionais.

Or. el

Justificação

Não deve exigir-se a imposição duma capacidade física permanente ao transporte de gás em 
ambos os sentidos em todas as interconexões sem avaliar primeiro se tal é tecnicamente 
viável e/ou economicamente possível ou adequado. É necessária uma avaliação de riscos e de 
impacto prévia para evitar custos desnecessários para os clientes finais. O período de dois 
anos para a instauração de capacidade física permanente só pode ser cumprido se forem 
necessárias pequenas modificações das infra-estruturas. Modificações maiores exigirão mais 
tempo.

Alteração 260
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os operadores de redes de transporte 
devem instaurar uma capacidade física 
permanente para transportar gás em ambos 
os sentidos, em todas as interconexões, no 
prazo de dois anos após a entrada em vigor 
do presente regulamento, excepto nos 
casos em que, a pedido de uma autoridade 
competente, a Comissão decida que a 
adição de capacidade de fluxo 
bidireccional não irá aumentar a segurança 
do aprovisionamento de nenhum 
Estado-Membro. Essa decisão pode ser 
revista caso as circunstâncias se alterem. O 
nível da capacidade de fluxo bidireccional 

5. Os operadores de redes de transporte 
devem instaurar uma capacidade física 
permanente para transportar gás em ambos 
os sentidos, em todas as interconexões, no 
prazo de dois anos após a entrada em vigor 
do presente regulamento, excepto nos 
casos em que, a pedido de uma autoridade 
competente, a Comissão decida que a 
adição de capacidade de fluxo 
bidireccional não irá aumentar a segurança 
do aprovisionamento de nenhum 
Estado-Membro. Essa decisão pode ser 
revista caso as circunstâncias se alterem. O 
nível da capacidade de fluxo bidireccional
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deve ser atingido de um modo 
economicamente eficiente e, pelo menos, 
ter em conta a capacidade necessária para 
respeitar as normas de aprovisionamento 
estabelecidas no artigo 7.º. Nesse período 
de dois anos, o operador da rede de 
transporte de gás adapta o funcionamento 
do conjunto da rede de modo a permitir 
fluxos de gás bidireccionais.

deve ser atingido de um modo 
economicamente eficiente e, pelo menos, 
ter em conta a capacidade necessária para 
respeitar as normas de aprovisionamento 
estabelecidas no artigo 7.º. No que diz 
respeito à infra-estrutura existente, cada 
Estado-Membro deve realizar uma análise 
custo-benefício para os investimentos 
destinados a permitir fluxos 
bidireccionais, que devem ser a base do 
mecanismo de repartição dos custos. Os 
acordos de aprovisionamento a longo 
prazo que já foram assinados e que 
contêm disposições específicas relativas 
ao funcionamento das estações de 
medição fronteiriças, também devem ser 
tidos em consideração. Nesse período de 
dois anos, o operador da rede de transporte 
de gás adapta o funcionamento do conjunto 
da rede de modo a permitir fluxos de gás 
bidireccionais.

Or. en

Alteração 261
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os operadores de redes de transporte 
devem instaurar uma capacidade física 
permanente para transportar gás em ambos 
os sentidos, em todas as interconexões, no 
prazo de dois anos após a entrada em vigor 
do presente regulamento, excepto nos 
casos em que, a pedido de uma autoridade 
competente, a Comissão decida que a 
adição de capacidade de fluxo 
bidireccional não irá aumentar a segurança 
do aprovisionamento de nenhum 
Estado-Membro. Essa decisão pode ser 
revista caso as circunstâncias se alterem. O 
nível da capacidade de fluxo bidireccional 

5. Os operadores de redes de transporte 
devem instaurar uma capacidade física 
permanente para transportar gás em ambos 
os sentidos nas interconexões 
consideradas essenciais para garantir a 
segurança do aprovisionamento, tendo em 
conta os resultados do estudo de avaliação 
de impacto sobre eventuais riscos para a 
infra-estrutura de importação de gás de 
países terceiros, no prazo de dois anos 
após a entrada em vigor do presente 
regulamento, excepto nos casos em que, a 
pedido de uma autoridade competente, a 
Comissão decida que a adição de 
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deve ser atingido de um modo 
economicamente eficiente e, pelo menos, 
ter em conta a capacidade necessária para 
respeitar as normas de aprovisionamento 
estabelecidas no artigo 7.º. Nesse período 
de dois anos, o operador da rede de 
transporte de gás adapta o funcionamento 
do conjunto da rede de modo a permitir 
fluxos de gás bidireccionais.

capacidade de fluxo bidireccional não irá 
aumentar a segurança do aprovisionamento 
de nenhum Estado-Membro. Essa decisão 
pode ser revista caso as circunstâncias se 
alterem. O nível da capacidade de fluxo 
bidireccional deve ser atingido de um 
modo economicamente eficiente e, pelo 
menos, ter em conta a capacidade 
necessária para respeitar as normas de 
aprovisionamento estabelecidas no artigo 
7.º. Nesse período de dois anos, o operador 
da rede de transporte de gás adapta o 
funcionamento do conjunto da rede de 
modo a permitir fluxos de gás 
bidireccionais.

Or. en

Alteração 262
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os operadores de redes de transporte 
devem instaurar uma capacidade física 
permanente para transportar gás em ambos 
os sentidos, em todas as interconexões, no 
prazo de dois anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento, excepto 
nos casos em que, a pedido de uma 
autoridade competente, a Comissão decida 
que a adição de capacidade de fluxo
bidireccional não irá aumentar a 
segurança do aprovisionamento de 
nenhum Estado-Membro. Essa decisão 
pode ser revista caso as circunstâncias se 
alterem. O nível da capacidade de fluxo 
bidireccional deve ser atingido de um 
modo economicamente eficiente e, pelo 
menos, ter em conta a capacidade 
necessária para respeitar as normas de 
aprovisionamento estabelecidas no artigo 
7.º. Nesse período de dois anos, o operador 
da rede de transporte de gás adapta o 

5. Os operadores de redes de transporte 
devem, no prazo de dois anos após a 
entrada em vigor do presente 
regulamento, instaurar uma capacidade 
física permanente para transportar gás em 
ambos os sentidos, em todas as 
interconexões que a Comissão, com base 
numa proposta da autoridade nacional 
competente, identifique como 
interconexões, quando haja a garantia de 
que o fluxo bidireccional aumenta 
significativamente a segurança do 
aprovisionamento do(s)
Estado-Membro(s). Essa decisão pode ser 
revista caso as circunstâncias se alterem. O 
nível da capacidade de fluxo bidireccional 
deve ser atingido de um modo 
economicamente eficiente e, pelo menos, 
ter em conta a capacidade necessária para 
respeitar as normas de aprovisionamento 
estabelecidas no artigo 7.º. Nesse período 
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funcionamento do conjunto da rede de 
modo a permitir fluxos de gás 
bidireccionais.

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

Or. hu

Justificação

O fluxo bi-direccional não contribui para melhorar a segurança do aprovisionamento em 
todas as interconexões. A Comissão deveria, por conseguinte, por proposta das autoridades 
nacionais, determinar as interconexões em que garantir o fluxo bi-direccional tenha uma
significativa mais-valia.  

Alteração 263
Christian Ehler, Markus Pieper

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os operadores de redes de transporte 
devem instaurar uma capacidade física 
permanente para transportar gás em ambos 
os sentidos, em todas as interconexões, no 
prazo de dois anos após a entrada em vigor 
do presente regulamento, excepto nos 
casos em que, a pedido de uma autoridade 
competente, a Comissão decida que a 
adição de capacidade de fluxo 
bidireccional não irá aumentar a 
segurança do aprovisionamento de nenhum 
Estado-Membro. Essa decisão pode ser 
revista caso as circunstâncias se alterem.
O nível da capacidade de fluxo 
bidireccional deve ser atingido de um 
modo economicamente eficiente e, pelo 
menos, ter em conta a capacidade 
necessária para respeitar as normas de 
aprovisionamento estabelecidas no artigo 
7.º. Nesse período de dois anos, o 
operador da rede de transporte de gás 
adapta o funcionamento do conjunto da 
rede de modo a permitir fluxos de gás 
bidireccionais.

5. Os operadores de redes de transporte 
devem instaurar uma capacidade física 
permanente para transportar gás em ambos 
os sentidos, nessas interconexões, no prazo 
de três anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento, quando a adição de 
capacidade de fluxo bidireccional aumente
a segurança do aprovisionamento de 
qualquer Estado-Membro com base numa 
analise custo-benefício previamente 
realizada. O nível da capacidade de fluxo 
bidireccional deve ser atingido de um 
modo economicamente eficiente e, pelo 
menos, ter em conta a capacidade 
necessária para respeitar as normas de 
aprovisionamento estabelecidas no artigo 
7.º. Quando forem necessários 
investimentos adicionais a jusante da rede 
de transporte, o n.º 7 aplicar-se-á 
igualmente a esses investimentos. As 
autoridades competentes assegurarão que 
a avaliação das interconexões seja 
regularmente revista em caso de alteração 
das condições, em particular através da 
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actualização do plano de acção preventivo 
nacional.

Or. en

Justificação

Instaurar uma capacidade física permanente para transportar gás em ambos os sentidos em 
todas as interconexões exige enormes investimentos. Deve, por isso, assegurar-se que as 
alterações às infra-estruturas se baseiam, em todo o caso, numa análise custo-benefício.

Alteração 264
Konrad Szymański

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os operadores de redes de transporte 
devem instaurar uma capacidade física 
permanente para transportar gás em ambos 
os sentidos, em todas as interconexões, no 
prazo de dois anos após a entrada em vigor 
do presente regulamento, excepto nos 
casos em que, a pedido de uma autoridade 
competente, a Comissão decida que a 
adição de capacidade de fluxo 
bidireccional não irá aumentar a segurança 
do aprovisionamento de nenhum 
Estado-Membro. Essa decisão pode ser 
revista caso as circunstâncias se alterem.
O nível da capacidade de fluxo 
bidireccional deve ser atingido de um 
modo economicamente eficiente e, pelo 
menos, ter em conta a capacidade 
necessária para respeitar as normas de 
aprovisionamento estabelecidas no artigo 
7.º. Nesse período de dois anos, o 
operador da rede de transporte de gás 
adapta o funcionamento do conjunto da 
rede de modo a permitir fluxos de gás 
bidireccionais.

5. Os operadores de redes de transporte 
devem instaurar uma capacidade física 
permanente para transportar gás em ambos 
os sentidos, em todas as interconexões, no 
prazo de três anos após a entrada em vigor 
do presente regulamento, excepto nos 
casos em que, a pedido de uma autoridade 
competente, a Comissão decida que a 
adição de capacidade de fluxo 
bidireccional não irá aumentar a segurança 
do aprovisionamento de nenhum 
Estado-Membro. O nível da capacidade de 
fluxo bidireccional deve ser atingido de um 
modo economicamente eficiente e, pelo 
menos, ter em conta a capacidade 
necessária para respeitar as normas de 
aprovisionamento estabelecidas no artigo 
7.º. As autoridades competentes e a 
Comissão assegurarão que a avaliação 
das interconexões seja regularmente 
revista em caso de alteração das 
condições, em particular através da 
actualização do plano de acção preventivo 
nacional e da União.

Or. en
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Alteração 265
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os operadores de redes de transporte 
devem instaurar uma capacidade física 
permanente para transportar gás em ambos 
os sentidos, em todas as interconexões, no 
prazo de dois anos após a entrada em vigor 
do presente regulamento, excepto nos 
casos em que, a pedido de uma autoridade 
competente, a Comissão decida que a 
adição de capacidade de fluxo 
bidireccional não irá aumentar a 
segurança do aprovisionamento de 
nenhum Estado-Membro. Essa decisão 
pode ser revista caso as circunstâncias se 
alterem. O nível da capacidade de fluxo 
bidireccional deve ser atingido de um 
modo economicamente eficiente e, pelo 
menos, ter em conta a capacidade 
necessária para respeitar as normas de 
aprovisionamento estabelecidas no artigo 
7.º. Nesse período de dois anos, o operador 
da rede de transporte de gás adapta o 
funcionamento do conjunto da rede de 
modo a permitir fluxos de gás 
bidireccionais.

5. Os operadores de redes de transporte 
devem instaurar uma capacidade física 
permanente para transportar gás em ambos 
os sentidos, em todas as interconexões, no 
prazo de dois anos após a entrada em vigor 
do presente regulamento, excepto nos 
casos previstos no n.º 5-A. A obrigação de 
instalar capacidade de fluxo bidireccional 
não se aplica aos gasodutos que ligam 
fontes de produção, às instalações de 
GNL e aos pontos de interconexão com 
redes de distribuição, nem quando as 
limitações de qualidade do gás tornem 
impossíveis fluxos bidireccionais. O nível 
da capacidade de fluxo bidireccional deve 
ser atingido de um modo economicamente 
eficiente e, pelo menos, ter em conta a 
capacidade necessária para respeitar as 
normas de aprovisionamento estabelecidas 
no artigo 7.º. Nesse período de dois anos, o 
operador da rede de transporte de gás 
adapta o funcionamento do conjunto da 
rede de modo a permitir fluxos de gás 
bidireccionais.

Or. en

Justificação

O requisito geral previsto na proposta da Comissão relativo à instauração de fluxos 
bidireccionais em todas as interconexões deve ser clarificado. A alteração esclarece que 
existem interconexões nas quais adição de capacidade de fluxo bidireccional não vai 
aumentar a segurança do aprovisionamento ou não é tecnicamente viável, tendo, por isso, de 
ser retiradas do âmbito de aplicação da proposta.
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Alteração 266
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os operadores de redes de transporte 
devem instaurar uma capacidade física 
permanente para transportar gás em ambos 
os sentidos, em todas as interconexões, no 
prazo de dois anos após a entrada em vigor 
do presente regulamento, excepto nos 
casos em que, a pedido de uma autoridade 
competente, a Comissão decida que a 
adição de capacidade de fluxo 
bidireccional não irá aumentar a segurança 
do aprovisionamento de nenhum 
Estado-Membro. Essa decisão pode ser 
revista caso as circunstâncias se alterem.
O nível da capacidade de fluxo 
bidireccional deve ser atingido de um 
modo economicamente eficiente e, pelo 
menos, ter em conta a capacidade 
necessária para respeitar as normas de 
aprovisionamento estabelecidas no artigo 
7.º. Nesse período de dois anos, o 
operador da rede de transporte de gás 
adapta o funcionamento do conjunto da 
rede de modo a permitir fluxos de gás 
bidireccionais.

5. Os operadores de redes de transporte 
devem instaurar uma capacidade física 
permanente para transportar gás em ambos 
os sentidos, nas interconexões, no prazo de 
dois anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento, sempre que a adição 
de capacidade de fluxo bidireccional nos 
Estados-Membros aumente a segurança do 
aprovisionamento de uma forma 
economicamente sustentável. Uma 
decisão nesse sentido por parte da 
Comissão a pedido das autoridades 
competentes deve ser precedida de um 
estudo de exequibilidade técnica e de uma 
análise de custo-benefício. O nível da 
capacidade de fluxo bidireccional deve ser 
atingido de um modo economicamente 
eficiente e, pelo menos, ter em conta a 
capacidade necessária para respeitar as 
normas de aprovisionamento estabelecidas 
no artigo 7.º.

Or. de

Justification

Por razões que se prendem com a responsabilidade primeira das empresas e dos 
Estados-Membros em matéria de segurança do aprovisionamento em gás natural, cumpre 
manter a sua liberdade de decisão relativamente às medidas mediante a norma N-1 será 
atingida. Uma obrigação genérica de criação de fluxo bidireccional em todas as 
interconexões é de rejeitar, por razões de eficiência e custos. Qualquer decisão relativa à 
obrigação de fluxo bidireccional deve ser precedida de um estudo específico de 
exequibilidade técnica e de uma análise crítica de custo-benefício.
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Alteração 267
Hannes Swoboda

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os operadores de redes de transporte 
devem instaurar uma capacidade física 
permanente para transportar gás em ambos 
os sentidos, em todas as interconexões, no 
prazo de dois anos após a entrada em vigor 
do presente regulamento, excepto nos 
casos em que, a pedido de uma autoridade 
competente, a Comissão decida que a 
adição de capacidade de fluxo 
bidireccional não irá aumentar a segurança 
do aprovisionamento de nenhum 
Estado-Membro. Essa decisão pode ser 
revista caso as circunstâncias se alterem.
O nível da capacidade de fluxo 
bidireccional deve ser atingido de um 
modo economicamente eficiente e, pelo 
menos, ter em conta a capacidade 
necessária para respeitar as normas de 
aprovisionamento estabelecidas no artigo 
7.º. Nesse período de dois anos, o 
operador da rede de transporte de gás 
adapta o funcionamento do conjunto da 
rede de modo a permitir fluxos de gás 
bidireccionais.

5. Os operadores de redes de transporte 
devem instaurar uma capacidade física 
permanente para transportar gás em ambos 
os sentidos, nas interconexões, no prazo de 
três anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento, excepto nos casos 
em que, a pedido de uma autoridade 
competente, a Comissão decida que a 
adição de capacidade de fluxo 
bidireccional não irá aumentar a segurança 
do aprovisionamento de nenhum Estado-
Membro, especialmente quando se trata 
de gasodutos que ligam fontes de 
produção, instalações de GNL e pontos de 
interconexão com redes de distribuição, 
ou quando as limitações de qualidade do 
gás tornem impossível fluxos 
bidireccionais. O nível da capacidade de 
fluxo bidireccional deve ser atingido de um 
modo economicamente eficiente e, pelo 
menos, ter em conta a capacidade 
necessária para respeitar as normas de 
aprovisionamento estabelecidas no artigo 
7.º. As autoridades competentes e a 
Comissão assegurarão que a avaliação 
das interconexões seja regularmente 
revista em caso de alteração das 
condições, em particular através da 
actualização do plano de acção preventivo 
nacional e da União.

Or. en
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Alteração 268
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os operadores de redes de transporte 
devem instaurar uma capacidade física 
permanente para transportar gás em ambos 
os sentidos, em todas as interconexões, no 
prazo de dois anos após a entrada em vigor 
do presente regulamento, excepto nos 
casos em que, a pedido de uma autoridade 
competente, a Comissão decida que a 
adição de capacidade de fluxo 
bidireccional não irá aumentar a segurança 
do aprovisionamento de nenhum 
Estado-Membro. Essa decisão pode ser 
revista caso as circunstâncias se alterem. O 
nível da capacidade de fluxo bidireccional 
deve ser atingido de um modo 
economicamente eficiente e, pelo menos,
ter em conta a capacidade necessária para 
respeitar as normas de aprovisionamento 
estabelecidas no artigo 7.º. Nesse período 
de dois anos, o operador da rede de 
transporte de gás adapta o funcionamento 
do conjunto da rede de modo a permitir 
fluxos de gás bidireccionais.

5. Os operadores de redes de transporte 
devem instaurar uma capacidade física 
permanente para transportar gás em ambos 
os sentidos, em todas as interconexões, no 
prazo de três anos após a entrada em vigor 
do presente regulamento, excepto nos 
casos em que, a pedido de uma autoridade 
competente, a Comissão decida que a 
adição de capacidade de fluxo 
bidireccional não irá aumentar a segurança 
do aprovisionamento de nenhum 
Estado-Membro. Essa decisão pode ser 
revista caso as circunstâncias se alterem. O 
nível da capacidade de fluxo bidireccional 
deve ser atingido de um modo 
economicamente eficiente, tendo em conta, 
no momento da realização dessa análise, 
aspectos não estritamente económicos, 
como a segurança do aprovisionamento e 
a contribuição para o mercado interno. 
Em qualquer caso, a capacidade jamais 
será inferior a 10% da entrada em cada 
um dos países.

Or. es

Justificação

Ainda que o critério principal para a realização dos investimentos deva ser o de “mercado”, 
entendemos que instalações há cuja construção pode ser justificada por critérios não 
estritamente económicos, como, por exemplo, a segurança do aprovisionamento ou a 
constituição do mercado.
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Alteração 269
Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os operadores de redes de transporte 
devem instaurar uma capacidade física 
permanente para transportar gás em ambos 
os sentidos, em todas as interconexões, no 
prazo de dois anos após a entrada em vigor 
do presente regulamento, excepto nos 
casos em que, a pedido de uma autoridade 
competente, a Comissão decida que a 
adição de capacidade de fluxo 
bidireccional não irá aumentar a 
segurança do aprovisionamento de 
nenhum Estado-Membro. Essa decisão 
pode ser revista caso as circunstâncias se 
alterem. O nível da capacidade de fluxo 
bidireccional deve ser atingido de um 
modo economicamente eficiente e, pelo 
menos, ter em conta a capacidade 
necessária para respeitar as normas de 
aprovisionamento estabelecidas no artigo 
7.º. Nesse período de dois anos, o operador 
da rede de transporte de gás adapta o 
funcionamento do conjunto da rede de 
modo a permitir fluxos de gás 
bidireccionais.

5. Sem prejuízo do disposto no n.º 5-A, no 
prazo de dois anos após a entrada em vigor 
do presente regulamento, os operadores de 
redes de transporte devem instaurar uma 
capacidade física permanente para 
transportar gás em ambos os sentidos, em 
todas as interconexões, excepto gasodutos 
que ligam fontes de produção, instalações 
de GNL e pontos de interconexão com 
redes de distribuição, ou quando as 
limitações de qualidade do gás tornem 
impossível fluxos bidireccionais. O nível 
da capacidade de fluxo bidireccional deve 
ser atingido de um modo economicamente 
eficiente e, pelo menos, ter em conta a 
capacidade necessária para respeitar as 
normas de aprovisionamento estabelecidas 
no artigo 7.º. Nesse período de dois anos, o 
operador da rede de transporte de gás 
adapta o funcionamento do conjunto da 
rede de modo a permitir fluxos de gás 
bidireccionais.

Or. en

Justificação

Nalguns casos, os investimentos em fluxos bidireccionais não melhoram a segurança do 
abastecimento ou podem ser desproporcionados. Por isso, o reforço da segurança do 
aprovisionamento deve ser condição prévia necessária para realizar investimentos na infra-
estrutura de transmissão. Neste contexto, a avaliação de risco é essencial para garantir que 
as disposições relativas às normas das infra-estruturas não dêem lugar a investimentos que 
vão além de níveis racionais e economicamente sãos.
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Alteração 270
Anni Podimata

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os operadores de redes de transporte 
devem instaurar uma capacidade física 
permanente para transportar gás em ambos 
os sentidos, em todas as interconexões, no 
prazo de dois anos após a entrada em vigor 
do presente regulamento, excepto nos
casos em que, a pedido de uma autoridade 
competente, a Comissão decida que a 
adição de capacidade de fluxo 
bidireccional não irá aumentar a segurança 
do aprovisionamento de nenhum 
Estado-Membro. Essa decisão pode ser 
revista caso as circunstâncias se alterem. O 
nível da capacidade de fluxo bidireccional 
deve ser atingido de um modo 
economicamente eficiente e, pelo menos, 
ter em conta a capacidade necessária para 
respeitar as normas de aprovisionamento 
estabelecidas no artigo 7.º. Nesse período 
de dois anos, o operador da rede de 
transporte de gás adapta o funcionamento 
do conjunto da rede de modo a permitir 
fluxos de gás bidireccionais.

5. Os operadores de redes de transporte 
devem instaurar, após análise de 
custo-benefício, uma capacidade física 
permanente para transportar gás em ambos 
os sentidos, em todas as interconexões, no 
prazo de três anos após a entrada em vigor 
do presente regulamento, excepto nos 
casos em que, a pedido de uma autoridade 
competente, a Comissão decida que a 
adição de capacidade de fluxo 
bidireccional não irá aumentar a segurança 
do aprovisionamento de nenhum 
Estado-Membro. Essa decisão pode ser 
revista caso as circunstâncias se alterem. O 
nível da capacidade de fluxo bidireccional 
deve ser atingido de um modo 
economicamente eficiente e, pelo menos, 
ter em conta a capacidade necessária para 
respeitar as normas de aprovisionamento 
estabelecidas no artigo 7.º. Nesse período 
de dois anos, o operador da rede de 
transporte de gás adapta o funcionamento 
do conjunto da rede de modo a permitir
fluxos de gás bidireccionais.

Or. xm

Justificação

O período de 2 anos proposto, com início a partir da entrada em vigor do presente 
regulamento, é demasiado exíguo para permitir uma capacidade física bi-direccional 
permanente. Além do mais, no que diz respeito à infra-estrutura existente, os 
Estados-Membros devem levar a efeito uma análise de custo-benefício no que diz respeito aos 
investimentos promotores da inversão do fluxo. Os resultados destes estudos devereiam ser 
discutidos entre as partes interessadas, a fim de lograr um acordo sobre o mecanismo de 
atribuição de custos.
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Alteração 271
Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Uma autoridade competente pode 
pedir à Comissão que tome a decisão de 
isentar uma interconexão específica da 
obrigação de fluxo bidireccional nos 
termos do n.º 5. A Comissão concede a 
isenção se a capacidade de fluxo 
bidireccional não aumentar 
significativamente a segurança do 
aprovisionamento de nenhum 
Estado-Membro envolvido, ou se os custos 
de investimento excederem largamente os 
benefícios esperados para a segurança do 
aprovisionamento em qualquer desses 
Estados-Membros. A Comissão terá na 
máxima conta os resultados da avaliação 
de riscos realizada pela autoridade 
competente nos termos do n.º 1 do artigo8. 
Estas decisões podem ser revistas caso as 
circunstâncias se alterem.

Or. en

Justificação

Nalguns casos, os investimentos em fluxos bidireccionais não melhoram a segurança do 
abastecimento ou podem ser desproporcionados. Por isso, o reforço da segurança do 
aprovisionamento deve ser condição prévia necessária para realizar investimentos na infra-
estrutura de transmissão. Neste contexto, a avaliação de risco é essencial para garantir que 
as disposições relativas às normas das infra-estruturas não dêem lugar a investimentos que 
vão além de níveis racionais e economicamente sãos.
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Alteração 272
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Quando, a pedido de uma autoridade 
competente, a Comissão decide que a 
instauração de capacidade de fluxo 
bidireccional não vai aumentar a 
segurança do aprovisionamento de 
nenhum Estado-Membro envolvido, ou 
que os custos de investimento excedem 
largamente os benefícios esperados para a 
segurança do aprovisionamento em 
qualquer Estado-Membro, a obrigação de 
instaurar uma capacidade física 
permanente para transportar gás em 
ambos os sentidos não é aplicável. A 
Comissão terá na máxima conta os 
resultados da avaliação de riscos 
realizada pela autoridade competente nos 
termos do n.º 1 do artigo 8.º. Estas 
decisões podem ser revistas caso as 
circunstâncias se alterem.

Or. en

Justificação

Nalguns casos, os investimentos em fluxos bidireccionais não melhoram a segurança do 
abastecimento ou podem ser desproporcionados. Por isso, o reforço da segurança do 
aprovisionamento deve ser condição prévia necessária para realizar investimentos na infra-
estrutura de transmissão. Neste contexto, a avaliação de risco é essencial para garantir que 
as disposições relativas às normas das infra-estruturas não dêem lugar a investimentos que 
vão além de níveis racionais e economicamente sãos.

Alteração 273
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. A Comissão supervisionará a 
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construção das infra-estruturas que 
contribuam, de forma significativa, para a 
segurança do aprovisionamento. Em caso 
de atrasos injustificados, adoptará as 
medidas necessárias.

Or. es

Justificação

No caso das instalações que contribuam de forma significativa para a segurança do 
aprovisionamento e das necessárias para efeitos de consecução do objectivo de 10% de 
interconexão anteriormente mencionado, a sua construção deve ser prioritária e a respectiva 
realização supervisionada pela CE, que poderia tomar a iniciativa em caso de atrasos 
injustificados.

Alteração 274
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros garantem que 
qualquer nova infra-estrutura de 
transporte assegure o aprovisionamento 
prevendo um número suficiente de pontos 
de entrada e de saída, e contribua para o 
desenvolvimento de um sistema bem 
conectado. 

6. Os Estados-Membros garantem que as 
capacidades nacionais de entrada e as 
redes de transporte são capazes de 
adaptar os fluxos nacionais de gás a 
qualquer situação de perturbação das 
infra-estruturas de aprovisionamento de 
gás, removendo os obstáculos internos e 
contribuindo para o desenvolvimento de 
um sistema bem conectado.

Or. en

Justificação

Para garantir a segurança do aprovisionamento, a infra-estrutura restante deveria ter 
capacidade para entregar o volume de gás necessário para satisfazer a procura total da zona 
calculada e os fluxos internos da rede nacional deveriam poder mudar, em função daquele 
que é o ponto de entrada com problemas, a fim de responder a essa procura.
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Alteração 275
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Ao estabelecerem as tarifas em 
conformidade com o artigo 41.º, n.º 8, da 
Directiva […/…CE], as autoridades 
reguladoras nacionais têm em conta os 
custos do respeito da norma N-1 e os 
custos da instauração da capacidade física 
permanente para transportar gás em ambos 
os sentidos. Caso os custos sejam 
incorridos em mais do que um 
Estado-Membro, as autoridades 
reguladoras nacionais de todos os
Estados-Membros em causa decidem 
conjuntamente a repartição dos custos. 
Aplica-se o disposto no artigo 8.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º …/….

7. Ao estabelecerem as tarifas e as 
metodologias, as autoridades reguladoras 
nacionais criam os incentivos adequados e 
têm em conta todos os custos do efectivo 
respeito da norma para a infra-estrutura e 
os custos da instauração da capacidade 
económica física permanente para 
transportar gás em ambos os sentidos, e 
isentam estes custos dos parâmetros de 
referência em matéria de eficiência, em 
conformidade com o artigo 41.º, n.º 8, da 
Directiva 2009/73/CE. Caso os custos 
sejam incorridos em mais do que um 
Estado-Membro, ou num Estado-Membro 
em benefício exclusivo de outros 
Estados-Membros, as autoridades 
reguladoras nacionais de todos os 
Estados-Membros em causa decidem 
conjuntamente a repartição dos custos, 
antes da tomada de decisão sobre qualquer 
investimento. É aplicável o artigo 8.º, n.º 1, 
do Regulamento (CE) n.º 715/2009.

Or. en

Justificação

A proposta de regulamento não foca suficientemente a importante questão do processo de 
decisão dos investimentos comuns, o financiamento dos investimentos e a recuperação dos 
custos para os operadores da infra-estrutura. Embora os considerandos (10) e (11) e o n.º 7 
do artigo 6 abordem estas questões, fazem-no de forma demasiado vaga, apresentando mais 
declarações de intenção do que soluções concretas.



PE438.231v01-00 52/95 AM\801978PT.doc

PT

Alteração 276
Hannes Swoboda

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Ao estabelecerem as tarifas em 
conformidade com o artigo 41.º, n.º 8, da 
Directiva […/…CE], as autoridades 
reguladoras nacionais têm em conta os 
custos do respeito da norma N-1 e os 
custos da instauração da capacidade física 
permanente para transportar gás em ambos 
os sentidos. Caso os custos sejam 
incorridos em mais do que um 
Estado-Membro, as autoridades 
reguladoras nacionais de todos os 
Estados-Membros em causa decidem 
conjuntamente a repartição dos custos. 
Aplica-se o disposto no artigo 8.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º …/….

7. Ao estabelecerem as tarifas em 
conformidade com o artigo 41.º, n.º 8, da 
Directiva 2009/73/EC, as autoridades 
reguladoras nacionais têm em conta os 
custos do respeito da norma N-1 e os 
custos da instauração da capacidade física 
permanente para transportar gás em ambos 
os sentidos. Caso os custos sejam 
incorridos em mais do que um 
Estado-Membro, as autoridades 
reguladoras nacionais de todos os 
Estados-Membros em causa decidem 
conjuntamente a repartição dos custos. O 
mesmo se aplica se os custos incorridos 
num Estado-Membro contribuírem para o 
reforço da segurança do 
aprovisionamento noutro ou noutros 
Estados-Membros. Os custos e a 
repartição dos custos dessa decisão de 
investimento serão sujeitos à aprovação 
de todas as autoridades reguladoras 
nacionais interessadas. Será tida em 
consideração a proporção em que cada 
Estado-Membro beneficia dos 
investimentos no que toca à segurança do 
aprovisionamento.

Or. en

Alteração 277
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Ao estabelecerem as tarifas em 7. Ao estabelecerem as tarifas ou as suas 
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conformidade com o artigo 41.º, n.º 8, da 
Directiva […/…CE], as autoridades 
reguladoras nacionais têm em conta os 
custos do respeito da norma N-1 e os 
custos da instauração da capacidade física 
permanente para transportar gás em ambos 
os sentidos. Caso os custos sejam 
incorridos em mais do que um 
Estado-Membro, as autoridades 
reguladoras nacionais de todos os 
Estados-Membros em causa decidem 
conjuntamente a repartição dos custos. 
Aplica-se o disposto no artigo 8.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º …/….

metodologias em conformidade com o 
artigo 41.º, n.º 8, da Directiva 2009/73/CE, 
as autoridades reguladoras nacionais 
introduzem incentivos apropriados e têm 
em conta os custos do respeito da norma 
N-1 e os custos da instauração da 
capacidade física permanente para 
transportar gás em ambos os sentidos. Caso 
os custos sejam incorridos em mais do que 
um Estado-Membro ou num 
Estado-Membro em benefício de outros 
Estados-Membros, as autoridades 
reguladoras nacionais de todos os 
Estados-Membros em causa decidem 
conjuntamente a repartição dos custos, 
antes da tomada de decisão sobre 
qualquer investimento. A decisão sobre 
qualquer investimento será sujeita à 
aprovação e ao reconhecimento da sua 
retribuição após o aval das autoridades 
reguladoras nacionais no que diz respeito 
aos custos e à respectiva repartição por 
todas as autoridades reguladores 
nacionais em questão. A proporção em 
que cada Estado-Membro beneficia do 
investimento no tocante à segurança do 
aprovisionamento será tida em 
consideração relativamente à repartição 
dos custos entre esses Estados-Membros.
É aplicável o artigo 8.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º 715/2009.

Or. en

Alteração 278
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Ao estabelecerem as tarifas em 
conformidade com o artigo 41.º, n.º 8, da 
Directiva […/…CE], as autoridades 
reguladoras nacionais têm em conta os 

7. As autoridades reguladoras nacionais 
têm em conta os custos incorridos de 
forma eficiente e relacionados com 
medidas impostas por força do disposto 
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custos do respeito da norma N-1 e os 
custos da instauração da capacidade 
física permanente para transportar gás 
em ambos os sentidos. Caso os custos 
sejam incorridos em mais do que um 
Estado-Membro, as autoridades 
reguladoras nacionais de todos os 
Estados-Membros em causa decidem 
conjuntamente a repartição dos custos. 
Aplica-se o disposto no artigo 8.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º …/….

neste regulamento. No caso de 
investimentos que afectam mais do que 
um Estado-Membro, as autoridades 
reguladoras nacionais de todos os 
Estados-Membros em causa decidem 
conjuntamente a repartição dos custos 
incorridos de forma eficiente num ou 
mais Estados-Membros. É aplicável o 
artigo 8.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 
715/2009.

Or. en

Justificação

Para alguns Estados-Membros o regulamento pode implicar enormes necessidades de 
investimento em novas capacidades, gerando custos significativos e um forte impacto nos 
preços do gás para os clientes finais. Além disso, no caso de uma abordagem regional, a 
proposta de regulamento não indica claramente de que modo deve ser resolvida, no âmbito 
do quadro regulamentar, a questão da repartição dos custos de investimentos de natureza 
regional. 

Alteração 279
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Ao estabelecerem as tarifas em 
conformidade com o artigo 41.º, n.º 8, da 
Directiva […/…CE], as autoridades 
reguladoras nacionais têm em conta os 
custos do respeito da norma N-1 e os 
custos da instauração da capacidade 
física permanente para transportar gás 
em ambos os sentidos. Caso os custos
sejam incorridos em mais do que um 
Estado-Membro, as autoridades 
reguladoras nacionais de todos os 
Estados-Membros em causa decidem 
conjuntamente a repartição dos custos. 
Aplica-se o disposto no artigo 8.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º …/….

7. As autoridades reguladoras nacionais 
têm em conta os custos incorridos de 
forma eficiente e relacionados com 
medidas impostas por força do disposto 
neste regulamento. No caso de 
investimentos que afectam mais do que 
um Estado-Membro, as autoridades 
reguladoras nacionais de todos os 
Estados-Membros em causa decidem 
conjuntamente a repartição dos custos 
incorridos de forma eficiente num ou 
mais Estados-Membros. É aplicável o 
artigo 8.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 
715/2009.
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Or. en

Justificação

Para alguns Estados-Membros o regulamento pode implicar enormes necessidades de 
investimento em novas capacidades, gerando custos significativos e um forte impacto nos 
preços do gás para os clientes finais. Além disso, no caso de uma abordagem regional, a 
proposta de regulamento não indica claramente de que modo deve ser resolvida, no âmbito 
do quadro regulamentar, a questão da repartição dos custos de investimentos de natureza 
regional.

Alteração 280
Aldo Patriciello

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Ao estabelecerem as tarifas em 
conformidade com o artigo 41.º, n.º 8, da 
Directiva […/…CE], as autoridades 
reguladoras nacionais têm em conta os 
custos do respeito da norma N-1 e os 
custos da instauração da capacidade física 
permanente para transportar gás em ambos 
os sentidos. Caso os custos sejam 
incorridos em mais do que um 
Estado-Membro, as autoridades 
reguladoras nacionais de todos os Estados-
Membros em causa decidem 
conjuntamente a repartição dos custos. 
Aplica-se o disposto no artigo 8.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º …/….

7. Ao estabelecerem as tarifas de forma 
transparente e detalhada, reflectindo os 
custos incorridos de forma clara e 
identificável e em conformidade com o 
artigo 41.º, n.º 8, da Directiva 2009/73/CE, 
as autoridades reguladoras nacionais têm 
em devida conta os custos do respeito da 
norma N-1 e os custos da instauração da 
capacidade física permanente para 
transportar gás em ambos os sentidos. Caso 
os custos sejam incorridos em mais do que 
um Estado-Membro, a Agência de 
Cooperação dos Reguladores da Energia 
e as autoridades reguladoras nacionais de 
todos os Estados-Membros em causa 
decidem conjuntamente a repartição dos 
custos. É aplicável o artigo 8.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º 715/2009.

Or. en

Justificação

Os custos incorridos para aplicar as normas relativas à segurança do aprovisionamento e às 
infra-estruturas devem ser incluídos nas tarifas nacionais e transfronteiriças da forma mais 
transparente e inequívoca possível. Os custos devem ser repartidos equitativamente entre os 
sistemas que aplicam estas medidas e aqueles que delas beneficiam.
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Alteração 281
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Ao estabelecerem as tarifas em 
conformidade com o artigo 41.º, n.º 8, da 
Directiva […/…CE], as autoridades 
reguladoras nacionais têm em conta os 
custos do respeito da norma N-1 e os 
custos da instauração da capacidade física 
permanente para transportar gás em ambos 
os sentidos. Caso os custos sejam 
incorridos em mais do que um 
Estado-Membro, as autoridades 
reguladoras nacionais de todos os 
Estados-Membros em causa decidem 
conjuntamente a repartição dos custos. 
Aplica-se o disposto no artigo 8.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º …/….

7. Ao estabelecerem as tarifas de forma 
transparente e detalhada, reflectindo os 
custos incorridos de forma clara e 
identificável e em conformidade com o 
artigo 41.º, n.º 8, da Directiva 2009/73/CE, 
as autoridades reguladoras nacionais têm 
em devida conta os custos do respeito da 
norma N-1 e os custos da instauração da 
capacidade física permanente para 
transportar gás em ambos os sentidos. Caso 
os custos sejam incorridos em mais do que 
um Estado-Membro, a Agência de 
Cooperação dos Reguladores da Energia 
e as autoridades reguladoras nacionais de 
todos os Estados-Membros em causa 
decidem conjuntamente a repartição dos 
custos. É aplicável o artigo 8.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º 715/2009.

Or. en

Justificação

Os custos incorridos para aplicar as normas relativas à segurança do aprovisionamento e às 
infra-estruturas devem ser incluídos nas tarifas nacionais e transfronteiriças da forma mais 
transparente e inequívoca possível. Os custos devem ser repartidos equitativamente entre os 
sistemas que aplicam estas medidas e aqueles que delas beneficiam.

Alteração 282
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Ao estabelecerem as tarifas em 7. Ao estabelecerem as tarifas em 
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conformidade com o artigo 41.º, n.º 8, da 
Directiva […/…CE], as autoridades 
reguladoras nacionais têm em conta os 
custos do respeito da norma N-1 e os 
custos da instauração da capacidade física 
permanente para transportar gás em ambos 
os sentidos. Caso os custos sejam 
incorridos em mais do que um 
Estado-Membro, as autoridades 
reguladoras nacionais de todos os 
Estados-Membros em causa decidem 
conjuntamente a repartição dos custos. 
Aplica-se o disposto no artigo 8.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º …/….

conformidade com o artigo 41.º, n.º 8, da 
Directiva 2009/73/CE, as autoridades 
reguladoras nacionais têm em conta os 
custos do respeito do indicador N-1 e os 
custos da instauração da capacidade física 
permanente para transportar gás em ambos 
os sentidos. Caso os custos sejam 
incorridos em mais do que um 
Estado-Membro, as autoridades 
reguladoras nacionais de todos os 
Estados-Membros em causa decidem 
conjuntamente a repartição dos custos num 
ou mais Estados-Membros. É aplicável o 
artigo 8.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 
715/2009.

Or. en

Alteração 283
Algirdas Saudargas

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. Os instrumentos financeiros da 
União serão utilizados para pôr em 
prática os objectivos das normas relativas 
à infra-estrutura, sem, no entanto, 
substituir as medidas nacionais. A 
Comissão deverá propor os instrumentos 
financeiros adequados para o 
financiamento das interconexões que 
pecam por falta de viabilidade financeira 
mas têm um claro valor acrescentado em 
termos da segurança do aprovisionamento 
de gás.

Or. en
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Alteração 284
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Ao realizar a avaliação de riscos e de 
impacto de que trata o artigo 8, a 
autoridade competente utiliza uma 
metodologia comum, que deve incluir os 
seguintes indicadores para o 
aprovisionamento de gás aos clientes 
protegidos no Estado-Membro:

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

a) abastecimento em caso de temperaturas 
médias extremamente baixas durante um 
período de sete dias estatisticamente 
constatado todos os vinte anos; e 

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

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

Or. en

Justificação

O período de referência não deve ser mais longo do que o necessário e não ir além de 30 
dias, para evitar custos desproporcionados para os clientes e não prejudicar a 
competitividade do gás enquanto combustível com baixas emissões de carbono. Basta para 
restaurar os aprovisionamentos de gás ou aplicar medidas adicionais, como os fluxos 
bidireccionais. Em vez de estabelecer normas obrigatórias da EU, o futuro regulamento deve 
centrar-se na necessidade de os Estados-Membros realizarem uma avaliação de impacto e de 
risco.

Alteração 285
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade competente toma medidas 1. Ao realizar a avaliação de riscos e de 
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para garantir o aprovisionamento de gás 
aos clientes protegidos no Estado-Membro 
em caso de:

impacto de que trata o artigo 8, a 
autoridade competente utiliza uma 
metodologia comum, que deve incluir os 
seguintes indicadores para o 
aprovisionamento de gás aos clientes 
protegidos no Estado-Membro:

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

a) abastecimento em caso de temperaturas 
médias extremamente baixas durante um 
período de sete dias estatisticamente 
constatado todos os vinte anos;  e 

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

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

Or. en

Justificação

The future Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The suggested approach could finally pave the way for exploring a 
more prescriptive approach based on binding minimum standards for security of supply 
provided they are based on a sound impact assessment, lead to proportionate measures which 
would be feasible from a technical and economical point of view and preserve the necessary 
leeway to take into account national and/or regional specificities..

Alteração 286
Aldo Patriciello

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Ao realizar a avaliação de riscos e de 
impacto de que trata o artigo 8, a 
autoridade competente utiliza uma 
metodologia comum, que deve incluir os 
seguintes indicadores para o 
aprovisionamento de gás aos clientes 
protegidos no Estado-Membro:

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

a) abastecimento em caso de temperaturas 
médias extremamente baixas durante um 
período de sete dias estatisticamente 
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anos; e constatado todos os vinte anos; e 
b) um período de sessenta dias de procura 
de gás excepcionalmente elevada durante 
os períodos climáticos mais frios 
estatisticamente constatados de vinte em 
vinte anos.

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

Or. en

Justificação

The future Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The suggested approach could finally pave the way for exploring a 
more prescriptive approach based on binding minimum standards for security of supply 
provided they are based on a sound impact assessment, lead to proportionate measures which 
would be feasible from a technical and economical point of view and preserve the necessary 
leeway to take into account national and/or regional specificities.

Alteração 287
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Ao realizar a avaliação de riscos e de 
impacto de que trata o artigo 8, a 
autoridade competente utiliza uma 
metodologia comum, que deve incluir os 
seguintes indicadores para o 
aprovisionamento de gás aos clientes 
protegidos no Estado-Membro:

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

a) abastecimento no caso de temperaturas 
médias extremamente baixas durante um 
período de sete dias estatisticamente 
constatado todos os vinte anos; e

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

b) abastecimento no caso de um período 
de trinta dias de procura de gás 
excepcionalmente elevada durante os 
períodos climáticos mais frios 
estatisticamente constatados de vinte em 
vinte anos.
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Or. en

Justificação

A crise mais longa durou cerca de duas semanas. Na ausência de uma sã avaliação 
económica dos custos e benefícios para o mercado, deve ser utilizado no regulamento um 
período mais curso de 30 dias, para evitar custos desproporcionados para os clientes e não 
prejudicar a competitividade do gás enquanto combustível com baixas emissões de carbono. 
Nos últimos 40 anos, desde que foi construída a grande infra-estrutura de transporte de gás 
para a Europa, a única grande interrupção do abastecimento durou 13 dias.

Alteração 288
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Ao realizar a avaliação de riscos e de 
impacto de que trata o artigo 8, a 
autoridade competente utiliza uma 
metodologia comum, que deve incluir os 
seguintes indicadores para o 
aprovisionamento de gás aos clientes 
protegidos no Estado-Membro:

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

a) abastecimento no caso de temperaturas 
médias extremamente baixas durante um 
período de sete dias estatisticamente 
constatado todos os vinte anos; e

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

b) abastecimento no caso de um período 
de trinta dias de procura de gás 
excepcionalmente elevada durante os 
períodos climáticos mais frios 
estatisticamente constatados de vinte em 
vinte anos.

Or. en

Justificação

A crise mais longa durou cerca de duas semanas. Na ausência de uma sã avaliação 
económica dos custos e benefícios para o mercado, deve ser utilizado no regulamento um 
período mais curso de 30 dias, para evitar custos desproporcionados para os clientes e não 
prejudicar a competitividade do gás enquanto combustível com baixas emissões de carbono. 
Nos últimos 40 anos, desde que foi construída a grande infra-estrutura de transporte de gás 



PE438.231v01-00 62/95 AM\801978PT.doc

PT

para a Europa, a única grande interrupção do abastecimento durou 13 dias.

Alteração 289
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

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

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

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

Or. en

Justificação

Deve ser tarefa primordial das empresas de abastecimento garantir as normas de 
aprovisionamento. O período a abranger pela norma de aprovisionamento não deve ser mais 
longo do que o necessário para evitar custos desproporcionados e não prejudicar a 
competitividade do gás enquanto combustível com baixas emissões de carbono. Nos últimos 
40 anos, a única grande interrupção do abastecimento durou 13 dias. Um período de 30 dias 
basta para restaurar os aprovisionamentos de gás ou aplicar medidas adicionais, como os 
aprovisionamentos via fluxos bidireccionais.

Alteração 290
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros ou as empresas 
de gás natural interessadas tomam
medidas para garantir o aprovisionamento 
de gás aos clientes protegidos no 
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em caso de: Estado-Membro em caso de:

Or. de

Justification

O objectivo é clarificar a reacção em caso de crise, compatível com a abordagem ascendente 
a vários níveis (1. Indústria, 2. Estados-Membros, 3. Cooperações regionais 4. em último 
recurso, a UE). Em última instância, em caso de perturbação do aprovisionamento é às 
empresas de gás natural que cabe agir, uma vez que são estas que dispõem das capacidades 
de distribuição, dos volumes de gás e dos conhecimentos sobre os volumes de consumo. Uma 
tal abordagem é mais eficaz, menos burocrática e contempla a observância do princípio da 
subsidiariedade.

Alteração 291
Miloslav Ransdorf

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.° 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Respeitar as normas de aprovisionamento deve ser tarefa das empresas de aprovisionamento 
de gás. Como os custos adicionais para as normas de aprovisionamento podem aumentar os 
custos para o consumidor, o período a abranger pela norma de aprovisionamento não deve 
ser mais longo do que o necessário para evitar a subida do preço do gás.

Alteração 292
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.° 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

baixas durante um período de sete dias 
estatisticamente constatado todos os vinte 
anos; 
e

Or. en

Justificação

A crise mais longa durou cerca de duas semanas. Na ausência de uma sã avaliação 
económica dos custos e benefícios para o mercado, deve ser utilizado no regulamento um 
período mais curso de 30 dias, para evitar custos desproporcionados para os clientes e não 
prejudicar a competitividade do gás enquanto combustível com baixas emissões de carbono. 
Nos últimos 40 anos, desde que foi construída a grande infra-estrutura de transporte de gás 
para a Europa, a única grande interrupção do abastecimento durou 13 dias.

Alteração 293
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.° 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

a) abastecimento em caso de temperaturas 
médias extremamente baixas durante um 
período de sete dias estatisticamente 
constatado todos os vinte anos; e

Or. en

Justificação

A crise mais longa durou cerca de duas semanas. Na ausência de uma sã avaliação 
económica dos custos e benefícios para o mercado, deve ser utilizado no regulamento um 
período mais curso de 30 dias, para evitar custos desproporcionados para os clientes e não 
prejudicar a competitividade do gás enquanto combustível com baixas emissões de carbono. 
Nos últimos 40 anos, desde que foi construída a grande infra-estrutura de transporte de gás 
para a Europa, a única grande interrupção do abastecimento durou 13 dias.

Alteração 294
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

gás excepcionalmente elevada durante os 
períodos climáticos mais frios 
estatisticamente constatados de vinte em 
vinte anos.

Or. en

Justificação

A crise mais longa durou cerca de duas semanas. Na ausência de uma sã avaliação 
económica dos custos e benefícios para o mercado, deve ser utilizado no regulamento um 
período mais curso de 30 dias, para evitar custos desproporcionados para os clientes e não 
prejudicar a competitividade do gás enquanto combustível com baixas emissões de carbono. 
Nos últimos 40 anos, desde que foi construída a grande infra-estrutura de transporte de gás 
para a Europa, a única grande interrupção do abastecimento durou 13 dias.

Alteração 295
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

b) abastecimento no caso de um período 
de trinta dias de procura de gás 
excepcionalmente elevada durante os 
períodos climáticos mais frios 
estatisticamente constatados de vinte em 
vinte anos.

Or. en

Justificação

A crise mais longa durou cerca de duas semanas. Na ausência de uma sã avaliação 
económica dos custos e benefícios para o mercado, deve ser utilizado no regulamento um 
período mais curso de 30 dias, para evitar custos desproporcionados para os clientes e não 
prejudicar a competitividade do gás enquanto combustível com baixas emissões de carbono. 
Nos últimos 40 anos, desde que foi construída a grande infra-estrutura de transporte de gás 
para a Europa, a única grande interrupção do abastecimento durou 13 dias.
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Alteração 296
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A autoridade competente toma medidas 
para garantir o aprovisionamento de gás 
aos clientes protegidos durante um período 
de sessenta dias igualmente no caso de 
uma emergência, conforme definida no 
artigo 9.º, n.º 2. A autoridade competente 
envida todos os esforços para manter o 
aprovisionamento dos clientes protegidos 
durante tanto tempo quanto necessário. 

2. Em caso de emergência, tal como 
definida no n.º 2 do artigo 9, a autoridade 
competente, em colaboração com as 
empresas de gás natural, toma também 
medidas para dar prioridade ao 
aprovisionamento de gás aos clientes 
protegidos durante um período de trinta
dias. O aprovisionamento dos clientes 
protegidos será mantido durante tanto 
tempo quanto necessário.

Or. en

Justificação

O n.º 2 do artigo 7 exige que a autoridade competente garanta o aprovisionamento de gás 
aos clientes protegidos durante um período de sessenta dias de procura de gás 
excepcionalmente elevada durante o período mais frio estatisticamente constatado todos os 
vinte anos igualmente no caso de uma emergência. Esta disposição pode dar lugar a uma 
obrigação que pode vir a revelar-se de muito difícil cumprimento ou muito dispendiosa para 
as empresas, principalmente se a categoria dos clientes protegidos for além dos clientes 
residenciais. Isto pode conduzir ao aumento dos preços do gás no consumidor final.

Alteração 297
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A autoridade competente toma medidas 
para garantir o aprovisionamento de gás 
aos clientes protegidos durante um 
período de sessenta dias igualmente no 
caso de uma emergência, conforme 
definida no artigo 9.º, n.º 2. A autoridade 
competente envida todos os esforços para 
manter o aprovisionamento dos clientes 

2. Em caso de emergência, tal como 
definida no n.º 2 do artigo 9, a autoridade 
competente colabora com as empresas de 
gás natural para dar prioridade ao 
aprovisionamento de gás aos clientes 
protegidos. O aprovisionamento dos 
clientes protegidos será mantido durante 
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protegidos durante tanto tempo quanto 
necessário. 

tanto tempo quanto possível.

Or. en

Justificação

O n.º 2 do artigo 7 exige que a autoridade competente tome medidas para garantir o 
aprovisionamento de gás aos clientes protegidos durante um período de sessenta dias de 
procura de gás excepcionalmente elevada durante o período mais frio estatisticamente 
constatado todos os vinte anos, igualmente no caso de uma emergência. Esta disposição pode 
dar lugar a uma obrigação que pode vir a revelar-se de muito difícil cumprimento ou muito 
dispendiosa para as empresas, principalmente se a categoria dos clientes protegidos não se 
limitar aos clientes residenciais. Isto pode conduzir ao aumento dos preços do gás no 
consumidor final.

Alteração 298
Miloslav Ransdorf

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A autoridade competente toma medidas 
para garantir o aprovisionamento de gás 
aos clientes protegidos durante um período 
de sessenta dias igualmente no caso de uma 
emergência, conforme definida no artigo 
9.º, n.º 2. A autoridade competente envida 
todos os esforços para manter o 
aprovisionamento dos clientes protegidos 
durante tanto tempo quanto necessário. 

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

Or. en

Justificação

Respeitar as normas de aprovisionamento deve ser tarefa das empresas de aprovisionamento 
de gás e das autoridades competentes. 
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Alteração 299
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A autoridade competente toma medidas 
para garantir o aprovisionamento de gás 
aos clientes protegidos durante um período 
de sessenta dias igualmente no caso de uma 
emergência, conforme definida no artigo 
9.º, n.º 2. A autoridade competente envida 
todos os esforços para manter o 
aprovisionamento dos clientes protegidos 
durante tanto tempo quanto necessário. 

2. Os Estados-Membros ou as empresas 
de gás natural interessadas tomam
medidas para garantir o aprovisionamento 
de gás aos clientes protegidos durante um 
período de sessenta dias igualmente no 
caso de uma emergência, conforme 
definida no artigo 9.º, n.º 2. O 
Estado-Membro envida todos os esforços 
para manter o aprovisionamento dos 
clientes protegidos durante tanto tempo 
quanto necessário.

Or. de

Justification

O objectivo é clarificar a reacção em caso de crise, compatível com a abordagem ascendente 
a vários níveis (1. Indústria, 2. Estados-Membros, 3. Cooperações regionais 4. em último 
recurso, a UE). Em última instância, em caso de perturbação do aprovisionamento é às 
empresas de gás natural que cabe agir, uma vez que são estas que dispõem das capacidades 
de distribuição, dos volumes de gás e dos conhecimentos sobre os volumes de consumo. Uma 
tal abordagem é mais eficaz, menos burocrática e contempla a observância do princípio da 
subsidiariedade.

Alteração 300
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As obrigações impostas às empresas de 
gás natural para o cumprimento da 
norma de aprovisionamento previstas nos 
n.ºs 1 e 2 não serão discriminatórias e não 
podem impor encargos indevidos às novas 
e às pequenas empresas. 

Suprimido
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Or. en

Justificação

 Em vez de estabelecer normas obrigatórias da EU, o regulamento deve centrar-se na 
necessidade de os Estados-Membros realizarem uma cuidadosa avaliação de impacto e de 
risco com base numa sólida metodologia comum, permitindo, ao mesmo tempo, ter em conta, 
se necessário, as circunstâncias nacionais específicas. Os resultados reflectir-se-ão nos 
planos de acção preventivos e nos planos de emergência, sujeitos a revisão para verificar se 
são adequados. Podem também ser elaborados planos semelhantes a nível regional.

Alteração 301
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As obrigações impostas às empresas de 
gás natural para o cumprimento da 
norma de aprovisionamento previstas nos 
n.ºs 1 e 2 não serão discriminatórias e não 
podem impor encargos indevidos às novas 
e às pequenas empresas. 

Suprimido

Or. en

Justificação

Alteração 302
Aldo Patriciello

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As obrigações impostas às empresas de 
gás natural para o cumprimento da 
norma de aprovisionamento previstas nos 
n.ºs 1 e 2 não serão discriminatórias e não 
podem impor encargos indevidos às novas 
e às pequenas empresas. 

Suprimido
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Or. en

Alteração 303
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A autoridade competente permitirá que 
as empresas de gás natural cumpram 
estes critérios ao nível regional ou 
comunitário e não exigirá que estas 
normas sejam cumpridas baseando-se em 
infra-estrutura situada apenas no seu
território.

4. As autoridades competentes serão 
autorizadas a calcular estes indicadores 
ao nível regional ou da União e não serão 
obrigadas a calcular estes indicadores 
apenas nos respectivos territórios.

Or. en

Alteração 304
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A autoridade competente permitirá que 
as empresas de gás natural cumpram 
estes critérios ao nível regional ou 
comunitário e não exigirá que estas
normas sejam cumpridas baseando-se em 
infra-estrutura situada apenas no seu
território.

4. As autoridades competentes serão 
autorizadas a calcular estes indicadores 
ao nível regional ou da União e não serão 
obrigadas a calcular estes indicadores 
apenas nos respectivos territórios.

Or. en
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Alteração 305
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A autoridade competente permitirá que 
as empresas de gás natural cumpram 
estes critérios ao nível regional ou 
comunitário e não exigirá que estas 
normas sejam cumpridas baseando-se em 
infra-estrutura situada apenas no seu
território.

4. As autoridades competentes serão 
autorizadas a calcular estes indicadores 
ao nível regional ou da União e não serão 
obrigadas a calcular estes indicadores 
apenas nos respectivos territórios.

Or. en

Alteração 306
Aldo Patriciello

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A autoridade competente permitirá que 
as empresas de gás natural cumpram 
estes critérios ao nível regional ou 
comunitário e não exigirá que estas 
normas sejam cumpridas baseando-se em 
infra-estrutura situada apenas no seu
território.

4. As autoridades competentes serão 
autorizadas a calcular estes indicadores 
ao nível regional ou da União e não serão 
obrigadas a calcular estes indicadores 
apenas nos respectivos territórios.

Or. en



PE438.231v01-00 72/95 AM\801978PT.doc

PT

Alteração 307
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A autoridade competente permitirá que 
as empresas de gás natural cumpram estes 
critérios ao nível regional ou comunitário e 
não exigirá que estas normas sejam 
cumpridas baseando-se em infra-estrutura 
situada apenas no seu território.

4. A autoridade competente permitirá que 
as empresas de gás natural cumpram estes 
critérios ao nível regional, nacional ou da 
União e não exigirá que estas normas 
sejam cumpridas baseando-se em 
infra-estrutura situada apenas no seu 
território.

Or. en

Alteração 308
Anni Podimata

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A autoridade competente permitirá que 
as empresas de gás natural cumpram estes 
critérios ao nível regional ou comunitário e 
não exigirá que estas normas sejam 
cumpridas baseando-se em infra-estrutura 
situada apenas no seu território.

4. A autoridade competente permitirá que 
as empresas de gás natural cumpram estes 
critérios ao nível nacional, regional ou 
comunitário e não exigirá que estas normas 
sejam cumpridas baseando-se em 
infra-estrutura situada apenas no seu 
território.

Or. el

Alteração 309
Takis Hadjigeorgiou

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A autoridade competente garante que 
sejam estabelecidas condições para o 

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

aprovisionamento dos clientes protegidos 
sem prejuízo do correcto funcionamento do 
mercado interno do gás, sem pôr em causa 
a protecção dos interesses económicos dos 
consumidores e a um preço que respeite o 
valor comercial real do produto.

Or. en

Alteração 310
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

5. A autoridade competente garante que 
sejam estabelecidas condições para o 
aprovisionamento dos clientes protegidos 
sem prejuízo do correcto funcionamento do 
mercado interno do gás e a um preço que 
respeite o valor de mercado do produto. 
Não obstante, em situações de crise, os 
Estados-Membros podem adoptar medidas 
preventivas de aumentos excessivos dos 
preços do gás para os consumidores 
protegidos.

Or. ro

Justificação

Nos termos do n.º 2 do artigo 153.º do Tratado CE, cumpre adoptar medidas para proteger 
os consumidores.

Alteração 311
Paul Rübig

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

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os consumidores que não beneficiam 
da norma para o aprovisionamento 
definida no presente artigo serão, no 
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âmbito do mercado liberalizado, 
devidamente recompensados por qualquer 
prejuízo causado por perturbações no 
aprovisionamento de gás.

Or. en

Justificação

No âmbito do regulamento, os grandes consumidores não pertencem ao grupo de 
consumidores protegidos e, por isso, correm maior risco de que o seu aprovisionamento de 
gás seja dos primeiros a ser interrompido. Garantir-se-á portanto que sejam devidamente 
recompensados por qualquer prejuízo no âmbito do mercado liberalizado.

Alteração 312
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Até [30 de Setembro de 2010; 6 meses
após a entrada em vigor], cada autoridade 
competente avalia plenamente os riscos 
que afectam a segurança do 
aprovisionamento de gás no seu 
Estado-Membro mediante:

1. Até [30 de Março de 2011; 12 meses
após a entrada em vigor], cada autoridade 
competente realiza uma avaliação de 
riscos e de impacto que servirá de base 
para:

a) a utilização das normas especificadas 
nos artigos 6.º e 7.º; 

a) a definição do perfil de risco do 
Estado-Membro em causa, tendo em 
consideração todas as circunstâncias 
nacionais e regionais pertinentes;

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

b) o estabelecimento do plano de acção 
preventivo do Estado-Membro em causa; 

c) a elaboração de vários cenários de 
procura excepcionalmente elevada e de 
perturbação do aprovisionamento, como 
falhas nas principais infra-estruturas de 
transporte, nas instalações de 
armazenamento, nos terminais de GNL e 
interrupções de fornecimento por parte dos 
fornecedores de países terceiros;

c) o estabelecimento do plano de
emergência do Estado-Membro em causa;

d) a identificação da interacção e 
correlação dos riscos com outros 

A avaliação de riscos e de impacto inclui a 
elaboração de vários cenários de procura 
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Estados-Membros. excepcionalmente elevada e de perturbação 
do aprovisionamento, como falhas nas 
principais infra-estruturas de transporte, 
nas instalações de armazenamento, nos 
terminais de GNL e interrupções de 
fornecimento por parte dos produtores de 
países terceiros. Será tomada em 
consideração a interacção e a correlação 
dos riscos com outros Estados-Membros.
A avaliação de riscos e de impacto terá 
como base, nomeadamente, os 
indicadores, tal como definidos no n.º 1 
do artigo 6 e no n.º 1 do artigo 7 do 
presente regulamento. A avaliação de 
riscos e de impacto terá em conta a 
viabilidade técnica e uma avaliação 
económica dos custos e benefícios para o 
mercado. Tal será o caso, em particular, 
antes de qualquer alargamento potencial 
a nível nacional da definição dos clientes 
protegidos para além dos clientes 
domésticos.

Or. en

Justificação

O futuro regulamento deve centrar-se na necessidade de os Estados-Membros realizarem 
uma avaliação de impacto e de risco e analisarem a sua situação com base numa sólida 
metodologia comum.

Cada Estado-Membro realizará uma avaliação de impacto e de risco, em conformidade com 
a metodologia comum, que permite, ao mesmo tempo, que o Estado-Membro tenha em conta, 
se necessário, as circunstâncias nacionais específicas. Os resultados reflectir-se-ão nos 
planos de acção preventivos e nos planos de emergência. Estes planos devem ser objecto de 
avaliação para verificar se são adequados.

Alteração 313
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até [30 de Setembro de 2010; 6 meses
após a entrada em vigor], cada autoridade 

1. Até [30 de Março de 2011; 12 meses
após a entrada em vigor], cada autoridade 
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competente avalia plenamente os riscos 
que afectam a segurança do 
aprovisionamento de gás no seu 
Estado-Membro mediante:

competente realiza uma avaliação de 
riscos e de impacto que servirá de base 
para:

a) a utilização das normas especificadas 
nos artigos 6.º e 7.º;

a) a definição do perfil de risco do 
Estado-Membro em causa, tendo em 
consideração todas as circunstâncias 
nacionais e regionais pertinentes;

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

b) o estabelecimento do plano de acção 
preventivo do Estado-Membro em causa;

c) a elaboração de vários cenários de 
procura excepcionalmente elevada e de 
perturbação do aprovisionamento, como 
falhas nas principais infra-estruturas de 
transporte, nas instalações de 
armazenamento, nos terminais de GNL e 
interrupções de fornecimento por parte dos 
fornecedores de países terceiros;

c) o estabelecimento do plano de 
emergência do Estado-Membro em causa;

d) a identificação da interacção e 
correlação dos riscos com outros 
Estados-Membros. 

A avaliação de riscos e de impacto inclui a 
elaboração de vários cenários de procura 
excepcionalmente elevada e/ou de 
perturbação do aprovisionamento, como 
falhas nas principais infra-estruturas de 
transporte, nas instalações de 
armazenamento, nos terminais de GNL e 
interrupções de fornecimento por parte dos 
produtores de países terceiros; Será 
tomada em consideração a interacção e a
correlação dos riscos com outros 
Estados-Membros.

 A avaliação de riscos e de impacto terá 
como base, nomeadamente, os 
indicadores, tal como definidos no n.º 1 
do artigo 6 e no n.º 1 do artigo 7 do 
presente regulamento. A avaliação de 
riscos e de impacto terá em conta a 
viabilidade técnica e uma avaliação 
económica dos custos e benefícios para o 
mercado. Tal será o caso, em particular, 
antes de qualquer alargamento potencial 
a nível nacional da definição dos clientes 
protegidos para além dos clientes 
domésticos.
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Or. en

Justificação

 Em vez de estabelecer normas obrigatórias da EU, o regulamento deve centrar-se na 
necessidade de os Estados-Membros realizarem uma cuidadosa avaliação de impacto e de 
risco com base numa sólida metodologia comum, permitindo, ao mesmo tempo, ter em conta, 
se necessário, as circunstâncias nacionais específicas. Os resultados reflectir-se-ão nos 
planos de acção preventivos e nos planos de emergência, sujeitos a revisão para verificar se 
são adequados.

Alteração 314
Aldo Patriciello

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até [30 de Setembro de 2010; 6 meses
após a entrada em vigor], cada autoridade 
competente avalia plenamente os riscos 
que afectam a segurança do 
aprovisionamento de gás no seu Estado-
Membro mediante:

1. Até [30 de Março de 2011; 12 meses
após a entrada em vigor], cada autoridade 
competente realiza uma avaliação de 
riscos e de impacto que servirá de base 
para:

a) a utilização das normas especificadas 
nos artigos 6.º e 7.º;

a) a definição do perfil de risco do 
Estado-Membro em causa, tendo em 
consideração todas as circunstâncias 
nacionais e regionais pertinentes;

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

b) o estabelecimento do plano de acção 
preventivo do Estado-Membro em causa;

c) a elaboração de vários cenários de 
procura excepcionalmente elevada e de 
perturbação do aprovisionamento, como 
falhas nas principais infra-estruturas de 
transporte, nas instalações de 
armazenamento, nos terminais de GNL e 
interrupções de fornecimento por parte dos 
fornecedores de países terceiros;

c) o estabelecimento do plano de 
emergência do Estado-Membro em causa;

d) a identificação da interacção e 
correlação dos riscos com outros 
Estados-Membros. 

A avaliação de riscos e de impacto inclui a 
elaboração de vários cenários de procura 
excepcionalmente elevada e de perturbação 
do aprovisionamento, como falhas nas 
principais infra-estruturas de transporte, 
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nas instalações de armazenamento, nos 
terminais de GNL e interrupções de 
fornecimento por parte dos produtores de 
países terceiros. Será tomada em 
consideração a interacção e a correlação 
dos riscos com outros Estados-Membros.

A avaliação de riscos e de impacto terá 
como base, nomeadamente, os 
indicadores, tal como definidos no n.º 1 
do artigo 6 e no n.º 1 do artigo 7 do 
presente regulamento. A avaliação de 
riscos e de impacto terá em conta a 
viabilidade técnica e uma avaliação 
económica dos custos e benefícios para o 
mercado. Tal será o caso, em particular, 
antes de qualquer alargamento potencial 
a nível nacional da definição dos clientes 
protegidos para além dos clientes 
domésticos.

Or. en

Justificação

O futuro regulamento deve centrar-se na necessidade de os Estados-Membros realizarem 
uma avaliação de impacto e de risco e analisarem a sua situação com base numa sólida 
metodologia comum. 

Cada Estado-Membro realizará uma avaliação de impacto e de risco, em conformidade com 
a metodologia comum, que permite, ao mesmo tempo, que o Estado-Membro tenha em conta, 
se necessário, as circunstâncias nacionais específicas. Os resultados reflectir-se-ão nos 
planos de acção preventivos e nos planos de emergência. Estes planos devem ser objecto de 
avaliação para verificar se são adequados.

Alteração 315
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Até [30 de Setembro de 2010; 6 meses
após a entrada em vigor], cada autoridade 
competente avalia plenamente os riscos 
que afectam a segurança do 

1. Até [30.03.11; 12 meses após a entrada 
em vigor], cada autoridade competente 
realiza uma avaliação de riscos e de 
impacto que servirá de base para:
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aprovisionamento de gás no seu 
Estado-Membro mediante:

a) a utilização das normas especificadas 
nos artigos 6.º e 7.º;

a) a definição do perfil de risco do 
Estado-Membro em causa, tendo em 
consideração todas as circunstâncias 
nacionais e regionais pertinentes; 

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

b) o estabelecimento do plano de acção 
preventivo do Estado-Membro em causa;

c) a elaboração de vários cenários de 
procura excepcionalmente elevada e de 
perturbação do aprovisionamento, como 
falhas nas principais infra-estruturas de 
transporte, nas instalações de 
armazenamento, nos terminais de GNL e 
interrupções de fornecimento por parte dos 
fornecedores de países terceiros;

c) o estabelecimento do plano de 
emergência do Estado-Membro em causa; 

d) a identificação da interacção e 
correlação dos riscos com outros Estados-
Membros. 

A avaliação de riscos e de impacto inclui a 
elaboração de vários cenários de procura 
excepcionalmente elevada e/ou de 
perturbação do aprovisionamento, como 
falhas nas principais infra-estruturas de 
transporte, nas instalações de 
armazenamento, nos terminais de GNL e 
interrupções de fornecimento por parte dos 
produtores de países terceiros. Será 
tomada em consideração a interacção e a 
correlação dos riscos com outros 
Estados-Membros.

 A avaliação de riscos e de impacto terá 
como base, nomeadamente, os 
indicadores, tal como definidos no n.º 1 
do artigo 6 e no n.º 1 do artigo 7 do 
presente regulamento. A avaliação de 
riscos e de impacto terá em conta a 
viabilidade técnica e uma avaliação 
económica dos custos e benefícios para o 
mercado. Tal será o caso, em particular, 
antes de qualquer alargamento potencial 
a nível nacional da definição dos clientes 
protegidos para além dos clientes 
domésticos.

Or. en
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Justificação

 Em vez de estabelecer normas obrigatórias da EU, o regulamento deve centrar-se na 
necessidade de os Estados-Membros realizarem uma cuidadosa avaliação de impacto e de 
risco com base numa sólida metodologia comum, permitindo, ao mesmo tempo, ter em conta, 
se necessário, as circunstâncias nacionais específicas. Os resultados reflectir-se-ão nos 
planos de acção preventivos e nos planos de emergência, sujeitos a revisão para verificar se 
são adequados. Podem também ser elaborados planos semelhantes a nível regional.

Alteração 316
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Até [30 de Setembro de 2010; 6 meses
após a entrada em vigor], cada autoridade 
competente avalia plenamente os riscos 
que afectam a segurança do 
aprovisionamento de gás no seu Estado-
Membro mediante:

1. Até [30 de Março de 2011; 12 meses
após a entrada em vigor], a Comissão e
cada autoridade competente avaliam 
plenamente os riscos que afectam a 
segurança do aprovisionamento de gás na 
UE e no Estado-Membro respectivamente, 
mediante: 

a) a utilização das normas especificadas
nos artigos 6.º e 7.º; 

a) a utilização dos indicadores 
especificados nos artigos 6.º e 7.º;

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

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

c) a elaboração de vários cenários de 
procura excepcionalmente elevada e de 
perturbação do aprovisionamento, como 
falhas nas principais infra-estruturas de 
transporte, nas instalações de 
armazenamento, nos terminais de GNL e 
interrupções de fornecimento por parte dos 
fornecedores de países terceiros;

c) a elaboração de vários cenários de 
procura excepcionalmente elevada e de 
perturbação do aprovisionamento, como 
falhas nas principais infra-estruturas de 
transporte, nas instalações de 
armazenamento, nos terminais de GNL e 
interrupções de fornecimento por parte dos 
fornecedores de países terceiros;

d) a identificação da interacção e 
correlação dos riscos com outros 
Estados-Membros. 

d) a identificação da interacção e 
correlação dos riscos com outros 
Estados-Membros.

Or. en
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Justificação

Cada Estado-Membro realizará uma avaliação de riscos e de impacto, em conformidade com 
a metodologia comum, que permite, ao mesmo tempo, que o Estado-Membro tenha em conta, 
se necessário, as circunstâncias nacionais específicas. Os resultados reflectir-se-ão nos 
planos de acção preventivos e nos planos de emergência. Estes planos devem ser objecto de 
avaliação para verificar se são adequados. Podem também ser elaborados planos 
semelhantes a nível regional.

Alteração 317
Miloslav Ransdorf

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até [30 de Setembro de 2010; 6 meses 
após a entrada em vigor], cada autoridade 
competente avalia plenamente os riscos 
que afectam a segurança do 
aprovisionamento de gás no seu 
Estado-Membro mediante:

1. Até [30 de Setembro de 2010; 6 meses 
após a entrada em vigor], cada autoridade 
competente avalia plenamente os riscos 
que afectam a segurança do 
aprovisionamento de gás no seu 
Estado-Membro e as consequências das 
medidas propostas através de uma 
avaliação de riscos e de impacto mediante:

a) a utilização das normas especificadas 
nos artigos 6.º e 7.º; 

a) a utilização das normas especificadas 
nos artigos 6.º e 7.º;

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

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

c) a elaboração de vários cenários de 
procura excepcionalmente elevada e de 
perturbação do aprovisionamento, como 
falhas nas principais infra-estruturas de 
transporte, nas instalações de 
armazenamento, nos terminais de GNL e 
interrupções de fornecimento por parte dos 
fornecedores de países terceiros;

c) a elaboração de vários cenários de 
procura excepcionalmente elevada e de 
perturbação do aprovisionamento, como 
falhas nas principais infra-estruturas de 
transporte, nas instalações de 
armazenamento, nos terminais de GNL e 
interrupções de fornecimento por parte dos 
fornecedores de países terceiros;

d) a identificação da interacção e 
correlação dos riscos com outros 
Estados-Membros. 

d) a identificação da interacção e 
correlação dos riscos com outros 
Estados-Membros;

d-A) a tomada em consideração da 
viabilidade técnica e duma avaliação 
económica de todos os custos e benefícios 
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das medidas propostas.

Or. en

Justificação

Ao estabelecer obrigações em matéria de infra-estrutura para os Estados-Membros o 
regulamento pode implicar enormes necessidades de investimento em novas capacidades, 
gerando custos significativos e um forte impacto nos preços do gás para os clientes finais. É 
necessário avaliar cuidadosamente as medidas propostas a fim de evitar que as novas 
capacidades permaneçam por utilizar, gerando custos irrecuperáveis e levando a aumentos 
dos preços para o consumidor final.

Alteração 318
András Gyürk

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) a tomada em consideração de todas as 
circunstâncias nacionais e regionais 
pertinentes, incluindo, por conseguinte, a 
utilização de gás para aquecimento 
urbano de habitações e para produção de 
electricidade, e incluindo as operações 
dos sectores particularmente sensíveis às 
flutuações de aprovisionamento;

Or. hu

Justificação

Na avaliação de risco, cumpre ter em conta todos os sectores particularmente vulneráveis a 
uma perda ou flutuação do aprovisionamento em gás. A avaliação não deve negligenciar o 
papel proeminente que o aprovisionamento em gás desempenha nos sistemas de aquecimento 
urbano e na produção de electricidade.

Alteração 319
Claude Turmes

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) a tomada em consideração de todas as 
circunstâncias nacionais e regionais 
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pertinentes; pertinentes, incluindo um 
aprovisionamento seguro de electricidade 
e aquecimento urbano aos consumidores 
protegidos;

Or. en

Alteração 320
Paul Rübig

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) a tomada em consideração de todas as 
circunstâncias nacionais e regionais 
pertinentes, incluindo a utilização do gás 
para o aprovisionamento dos 
consumidores protegidos em electricidade 
e aquecimento urbano;

Or. en

Justificação

Atendendo a que em vários Estados-Membros o gás é utilizado como principal combustível 
para a produção de electricidade e aquecimento, o aprovisionamento dos clientes protegidos 
em electricidade e aquecimento urbano deve ser igualmente contemplado na avaliação de 
risco.

Alteração 321
Hannes Swoboda

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) a tomada em consideração de todas as 
circunstâncias nacionais e regionais 
pertinentes, incluindo a utilização do gás 
para o aprovisionamento dos 
consumidores protegidos em electricidade 
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e aquecimento urbano;

Or. en

Alteração 322
Arturs Krišjānis Kariņš

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) a tomada em consideração de todas as 
circunstâncias nacionais e regionais 
pertinentes, como o cabaz energético, os 
padrões de consumo, a conectividade ao 
mercado interno e os imperativos de 
segurança;

Or. en

Justificação

Deveria haver uma explicação das circunstâncias a ter em conta.

Alteração 323
Konrad Szymański

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

Texto da Comissão Alteração

d-A) a tomada em consideração de toda a 
evolução pertinente a nível nacional, 
regional e internacional;

Or. en
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Alteração 324
Alejo Vidal-Quadras

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Aquando da avaliação de riscos, os 
Estados-Membros podem estabelecer, com 
base na análise técnica e económica 
prevista no artigo 8.º, as obrigações de 
aprovisionamento dos clientes ligados ao 
sistema de distribuição de gás, à excepção 
dos clientes protegidos, como as escolas e 
os hospitais, desde que estas obrigações 
não prejudiquem a sua capacidade de 
aprovisionamento dos clientes protegidos 
em caso de crise, nos termos do artigo 7.º;
No caso de uma emergência a nível da 
União ou a nível regional, o 
aprovisionamento de gás a estes clientes 
suplementares será da exclusiva 
responsabilidade do Estado-Membro em 
causa.

Or. en

Justificação

Alteração a considerar juntamente com as alterações aos artigos 2 e 5. O conceito de 
"clientes protegidos" está directamente ligado às obrigações de solidariedade de todos os 
Estados-Membros. Se um Estado-Membro tem capacidade para tomar novas medidas para 
outros clientes, deve ser autorizado a fazê-lo (vide alterações aos artigos 2 e 5) desde que tais 
obrigações sejam tidas em conta na avaliação de risco e que sejam da exclusiva 
responsabilidade do Estado-Membro em causa.

Alteração 325
Amalia Sartori, Lara Comi

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Em conformidade com a 
recomendação da Comissão referida no 
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artigo 4.º, n.º 3, ou na situação referida 
no artigo 4.º, n.º 4, as obrigações 
enunciadas neste artigo podem ser 
cumpridas ao nível regional.

Or. en

Justificação

O futuro regulamento deve centrar-se na necessidade de os Estados-Membros realizarem 
uma avaliação de riscos e de impacto e analisarem a sua situação com base numa sólida 
metodologia comum. 

Cada Estado-Membro realizará uma avaliação de impacto e de risco, em conformidade com 
a metodologia comum, que permite, ao mesmo tempo, que o Estado-Membro tenha em conta, 
se necessário, as circunstâncias nacionais específicas. Os resultados reflectir-se-ão nos 
planos de acção preventivos e nos planos de emergência. Estes planos devem ser objecto de 
avaliação para verificar se são adequados.

Alteração 326
Aldo Patriciello

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Em conformidade com a 
recomendação da Comissão referida no 
artigo 4.º, n.º 3, ou na situação referida 
no artigo 4.º, n.º 4, as obrigações 
enunciadas neste artigo podem ser 
cumpridas ao nível regional.

Or. en

Justificação

O futuro regulamento deve centrar-se na necessidade de os Estados-Membros realizarem 
uma avaliação de impacto e de risco e analisarem a sua situação com base numa sólida 
metodologia comum. 

Cada Estado-Membro realizará uma avaliação de impacto e de risco, em conformidade com 
a metodologia comum, que permite, ao mesmo tempo, que o Estado-Membro tenha em conta, 
se necessário, as circunstâncias nacionais específicas. Os resultados reflectir-se-ão nos 
planos de acção preventivos e nos planos de emergência. Estes planos devem ser objecto de 
avaliação para verificar se são adequados.
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Alteração 327
Fiorello Provera, Lara Comi

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Em conformidade com a 
recomendação da Comissão referida no 
artigo 4.º, n.º 3, ou na situação referida 
no artigo 4.º, n.º 4, as obrigações 
enunciadas neste artigo podem ser 
cumpridas ao nível regional.

Or. en

Justificação

 Em vez de estabelecer normas obrigatórias da EU, o regulamento deve centrar-se na 
necessidade de os Estados-Membros realizarem uma cuidadosa avaliação de impacto e de 
risco com base numa sólida metodologia comum, permitindo, ao mesmo tempo, ter em conta, 
se necessário, as circunstâncias nacionais específicas. Os resultados reflectir-se-ão nos 
planos de acção preventivos e nos planos de emergência, sujeitos a revisão para verificar se 
são adequados. Podem também ser elaborados planos semelhantes a nível regional.

Alteração 328
Patrizia Toia

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Em conformidade com a 
recomendação da Comissão referida no 
artigo 4.º, n.º 3, ou na situação referida 
no artigo 4.º, n.º 4, as obrigações 
enunciadas no n.º 1 podem ser cumpridas 
ao nível regional.

Or. en
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Justificação

 Em vez de estabelecer normas obrigatórias da EU, o regulamento deve centrar-se na 
necessidade de os Estados-Membros realizarem uma cuidadosa avaliação de impacto e de 
risco com base numa sólida metodologia comum, permitindo, ao mesmo tempo, ter em conta, 
se necessário, as circunstâncias nacionais específicas. Os resultados reflectir-se-ão nos 
planos de acção preventivos e nos planos de emergência, sujeitos a revisão para verificar se 
são adequados. Podem também ser elaborados planos semelhantes a nível regional.

Alteração 329
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As empresas de gás natural, as 
organizações pertinentes que representam 
os interesses dos clientes domésticos e 
industriais e a autoridade reguladora, caso 
não seja a autoridade competente, 
cooperam e fornecem todas as informações 
necessárias para a avaliação dos riscos. 

2. As empresas de gás natural, as 
organizações pertinentes que representam 
os interesses dos clientes domésticos e 
industriais, incluindo os produtores de 
energia pertinentes, e a autoridade 
reguladora, caso não seja a autoridade 
competente, cooperam com a autoridade 
competente e fornecem todas as 
informações necessárias para a avaliação 
dos riscos e do impacto. A prestação de 
informações deve respeitar o requisito de 
confidencialidade dos dados 
comercialmente sensíveis.

Or. en

Justificação

Em vez de estabelecer normas europeias obrigatórias nesta fase, o futuro regulamento deve 
centrar-se de preferência na necessidade de os Estados-Membros realizarem uma cuidada 
avaliação de impacto e de risco e analisarem a sua situação com base numa sólida 
metodologia comum.
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Alteração 330
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As empresas de gás natural, as 
organizações pertinentes que representam 
os interesses dos clientes domésticos e 
industriais e a autoridade reguladora, caso 
não seja a autoridade competente, 
cooperam e fornecem todas as informações 
necessárias para a avaliação dos riscos. 

2. As empresas de gás natural, as 
organizações pertinentes que representam 
os interesses dos clientes domésticos e 
industriais e a autoridade reguladora, caso 
não seja a autoridade competente, 
cooperam e fornecem todas as informações 
necessárias para a avaliação de impacto e 
dos riscos, incluindo os geopolíticos.

Or. en

Alteração 331
Aldo Patriciello

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As empresas de gás natural, as
organizações pertinentes que representam 
os interesses dos clientes domésticos e 
industriais e a autoridade reguladora, caso 
não seja a autoridade competente, 
cooperam e fornecem todas as informações 
necessárias para a avaliação dos riscos. 

2. As empresas de gás natural e as centrais 
de produção de energia a gás, as 
organizações pertinentes que representam 
os interesses dos clientes domésticos e 
industriais e a autoridade reguladora, caso 
não seja a autoridade competente, 
cooperam e fornecem todas as informações 
necessárias para a avaliação dos riscos e do 
impacto.

Or. en

Justificação

O futuro regulamento deve centrar-se na necessidade de os Estados-Membros realizarem 
uma avaliação de impacto e de risco e analisarem a sua situação com base numa sólida 
metodologia comum. 

Cada Estado-Membro realizará uma avaliação de impacto e de risco, em conformidade com 
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a metodologia comum, que permite, ao mesmo tempo, que o Estado-Membro tenha em conta, 
se necessário, as circunstâncias nacionais específicas. Os resultados reflectir-se-ão nos 
planos de acção preventivos e nos planos de emergência. Estes planos devem ser objecto de 
avaliação para verificar se são adequados.

Alteração 332
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As empresas de gás natural, as 
organizações pertinentes que representam 
os interesses dos clientes domésticos e 
industriais e a autoridade reguladora, caso 
não seja a autoridade competente, 
cooperam e fornecem todas as informações 
necessárias para a avaliação dos riscos. 

2. As empresas de gás natural e as centrais 
de produção de energia a gás, as 
organizações pertinentes que representam 
os interesses dos clientes domésticos e 
industriais e a autoridade reguladora, caso 
não seja a autoridade competente, 
cooperam e fornecem todas as informações 
necessárias para a avaliação dos riscos e do 
impacto.

Or. en

Justificação

O futuro regulamento deve centrar-se na necessidade de os Estados-Membros realizarem 
uma avaliação de impacto e de risco e analisarem a sua situação com base numa sólida 
metodologia comum. 

Cada Estado-Membro realizará uma avaliação de impacto e de risco, em conformidade com 
a metodologia comum, que permite, ao mesmo tempo, que o Estado-Membro tenha em conta, 
se necessário, as circunstâncias nacionais específicas. Os resultados reflectir-se-ão nos 
planos de acção preventivos e nos planos de emergência. Estes planos devem ser objecto de 
avaliação para verificar se são adequados.
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Alteração 333
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As empresas de gás natural, as 
organizações pertinentes que representam 
os interesses dos clientes domésticos e 
industriais e a autoridade reguladora, caso 
não seja a autoridade competente, 
cooperam e fornecem todas as informações 
necessárias para a avaliação dos riscos. 

2. As empresas de gás natural, as 
organizações pertinentes que representam 
os interesses dos clientes domésticos e 
industriais e a autoridade reguladora, caso 
não seja a autoridade competente, 
cooperam e fornecem todas as informações 
necessárias para a avaliação dos riscos e do 
impacto.

Or. en

Alteração 334
Patrizia Toia, Anni Podimata

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão

2. As empresas de gás natural, as 
organizações pertinentes que representam 
os interesses dos clientes domésticos e 
industriais e a autoridade reguladora, caso 
não seja a autoridade competente, 
cooperam e fornecem todas as informações 
necessárias para a avaliação dos riscos. 

2. As empresas de gás natural, as 
organizações pertinentes que representam 
os interesses dos clientes domésticos e 
industriais e a autoridade reguladora, caso 
não seja a autoridade competente, 
cooperam e fornecem todas as informações 
necessárias para a avaliação dos riscos e do 
impacto.

Or. en

Justificação

Em vez de estabelecer normas europeias obrigatórias nesta fase, o futuro regulamento deve 
centrar-se de preferência na necessidade de os Estados-Membros realizarem uma cuidada 
avaliação de impacto e de risco e analisarem a sua situação com base numa sólida 
metodologia comum.
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Alteração 335
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A avaliação dos riscos é efectuada de 
dois em dois anos antes de 30 de Setembro 
do ano em causa.

3. A avaliação dos riscos e do impacto é 
efectuada de dois em dois anos antes de 30 
de Setembro do ano em causa.

Or. en

Justificação

O futuro regulamento deve centrar-se na necessidade de os Estados-Membros realizarem 
uma avaliação de impacto e de risco e analisarem a sua situação com base numa sólida 
metodologia comum. 

Cada Estado-Membro realizará uma avaliação de impacto e de risco, em conformidade com 
a metodologia comum, que permite, ao mesmo tempo, que o Estado-Membro tenha em conta, 
se necessário, as circunstâncias nacionais específicas. Os resultados reflectir-se-ão nos 
planos de acção preventivos e nos planos de emergência. Estes planos devem ser objecto de 
avaliação para verificar se são adequados.

Alteração 336
Patrizia Toia, Anni Podimata

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A avaliação dos riscos é efectuada de 
dois em dois anos antes de 30 de Setembro 
do ano em causa.

3. A avaliação dos riscos e do impacto é 
efectuada de dois em dois anos antes de 30 
de Setembro do ano em causa.

Or. en

Justificação

Em vez de estabelecer normas europeias obrigatórias nesta fase, o futuro regulamento deve 
centrar-se de preferência na necessidade de os Estados-Membros realizarem uma cuidada 
avaliação de impacto e de risco e analisarem a sua situação com base numa sólida 
metodologia comum.
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Alteração 337
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A avaliação dos riscos é efectuada de 
dois em dois anos antes de 30 de Setembro 
do ano em causa.

3. A avaliação dos riscos e do impacto é 
efectuada de dois em dois anos antes de 30 
de Setembro do ano em causa.

Or. en

Justificação

Em vez de estabelecer normas europeias obrigatórias nesta fase, o futuro regulamento deve 
centrar-se de preferência na necessidade de os Estados-Membros realizarem uma cuidada 
avaliação de impacto e de risco e analisarem a sua situação com base numa sólida 
metodologia comum.

Alteração 338
Aldo Patriciello

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A avaliação dos riscos é efectuada de 
dois em dois anos antes de 30 de Setembro 
do ano em causa.

3. A avaliação dos riscos e do impacto é 
efectuada de dois em dois anos antes de 30 
de Setembro do ano em causa.

Or. en

Justificação

O futuro regulamento deve centrar-se na necessidade de os Estados-Membros realizarem 
uma avaliação de impacto e de risco e analisarem a sua situação com base numa sólida 
metodologia comum. 

Cada Estado-Membro realizará uma avaliação de impacto e de risco, em conformidade com 
a metodologia comum, que permite, ao mesmo tempo, que o Estado-Membro tenha em conta, 
se necessário, as circunstâncias nacionais específicas. Os resultados reflectir-se-ão nos 
planos de acção preventivos e nos planos de emergência. Estes planos devem ser objecto de 
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avaliação para verificar se são adequados.

Alteração 339
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A avaliação dos riscos é efectuada de 
dois em dois anos antes de 30 de Setembro 
do ano em causa.

3. A avaliação dos riscos e do impacto é 
efectuada de dois em dois anos antes de 30 
de Setembro do ano em causa.

Or. en

Justificação

Em vez de estabelecer normas europeias obrigatórias nesta fase, o futuro regulamento deve 
centrar-se de preferência na necessidade de os Estados-Membros realizarem uma cuidada 
avaliação de impacto e de risco e analisarem a sua situação com base numa sólida 
metodologia comum.

Alteração 340
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A avaliação dos riscos é efectuada de 
dois em dois anos antes de 30 de Setembro 
do ano em causa.

3. A avaliação dos riscos e do impacto é 
efectuada de dois em dois anos antes de 30 
de Setembro do ano em causa.

Or. en

Justificação

Em vez de estabelecer normas europeias obrigatórias nesta fase, o futuro regulamento deve 
centrar-se de preferência na necessidade de os Estados-Membros realizarem uma cuidada 
avaliação de impacto e de risco e analisarem a sua situação com base numa sólida 
metodologia comum.
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