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Alteração 341
Konrad Szymański

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O plano de emergência: 1. Os planos de emergência nacionais e 
comunitários, respectivamente:

Or. en

Alteração 342
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.° 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) define o papel e as responsabilidades 
das empresas de gás natural e dos clientes 
industriais e a sua interacção com a 
autoridade competente e, se for caso disso, 
com a autoridade reguladora; 

(2) define o papel e as responsabilidades 
das empresas de gás natural e dos clientes 
industriais, tendo em conta as suas 
diferentes situações em caso de ruptura de 
fornecimento de gás e na sequência de 
uma análise transparente de 
custo-benefício, e a sua interacção com a 
autoridade competente e, se for caso disso, 
com a autoridade reguladora;

Or. de

Justificação

Determinados grandes consumidores industriais dependem, em ampla medida, de um 
aprovisionamento contínuo em gás. Uma vez que uma mudança a curto prazo para outros 
combustíveis através de instalações de combustão bivalentes em muitos domínios da 
produção de matérias-primas (por exemplo, vidro, química de base) não é, sem mais, 
possível, estes consumidores apenas dificilmente podem, se é que podem, reagir a 
interrupções de fornecimento e, em parte, com custos muito elevados. Cumpre, por 
conseguinte, ter em conta estes interesses dos consumidores industriais no contexto do 
estabelecimento de medidas do lado da procura.



PE438.242v01-00 4/108 AM\802059PT.doc

PT

Alteração 343
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) define o papel e as responsabilidades
das empresas de gás natural e dos clientes 
industriais e a sua interacção com a 
autoridade competente e, se for caso disso, 
com a autoridade reguladora;

(2) definem o papel e as responsabilidades
de todos os participantes no mercado e a 
sua interacção com a autoridade 
competente e, se for caso disso, com a 
autoridade reguladora;

Or. en

Alteração 344
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) define o papel e as responsabilidades
das empresas de gás natural e dos clientes 
industriais e a sua interacção com a 
autoridade competente e, se for caso disso, 
com a autoridade reguladora;

(2) definem o papel e as responsabilidades
de todos os participantes no mercado e a 
sua interacção com a autoridade 
competente e, se for caso disso, com a 
autoridade reguladora;

Or. en

Justificação

A abordagem a três níveis definida na directiva de 2004 com vista a garantir a segurança do 
aprovisionamento (I: empresas; II: Estados-Membros; III: Comissão) já não é claramente 
reflectida e deve ser reafirmada. Numa fase de emergência, na qual os mecanismos de 
mercado são insuficientes para fazer face à crise, os Estados-Membros devem ser envolvidos. 
Os mecanismos baseados no mercado e os não baseados no mercado podem funcionar em 
paralelo. Os custos das medidas não baseadas no mercado devem ser calculados de forma 
consistente e os mecanismos envolvidos na mediação com os países terceiros em causa devem 
ser descritos.
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Alteração 345
Takis Hadjigeorgiou

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) define o papel e as responsabilidades 
da autoridade competente;

(3) propõem uma definição do papel e das
responsabilidades da autoridade 
competente. Contudo, os 
Estados-Membros continuam a 
supervisionar a segurança do 
aprovisionamento e a ter o direito de 
escolher mecanismos e instrumentos que 
garantam essa segurança;

Or. en

Alteração 346
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) define o papel e as responsabilidades da 
autoridade competente;

(3) definem o papel e as responsabilidades 
da autoridade competente e das outras 
autoridades às quais foram atribuídas 
tarefas nos termos do ponto 2 do segundo 
parágrafo do artigo 2.º;

Or. en

Alteração 347
Francisco Sosa Wagner

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) estabelece os procedimentos detalhados 
a seguir em cada nível de crise, incluindo 

(4) estabelecem os procedimentos 
detalhados, consistentes com os outros 
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os correspondentes planos para a 
transmissão de informações;

planos nacionais, a seguir em cada nível 
de crise, incluindo os correspondentes 
planos para a transmissão de informações;

Or. en

Alteração 348
Takis Hadjigeorgiou

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) designa uma pessoa ou uma equipa 
para gerir a crise e define a sua função; 

Suprimido

Or. en

Alteração 349
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – pontos 6 a 10

Texto da Comissão Alteração

(6) identifica a contribuição das medidas
não baseadas no mercado previstas no 
anexo II para fazer frente à situação no 
nível de Alerta e para atenuar a situação no 
nível de Emergência;

(6) identificam a contribuição das medidas 
baseadas no mercado previstas no anexo II 
para fazer frente à situação no nível de 
Alerta e para atenuar, tanto quanto 
possível e durante tanto tempo quanto 
possível, a situação no nível de 
Emergência;

(7) identifica a contribuição das medidas 
não baseadas no mercado planeadas ou a 
aplicar para o nível de Emergência 
enumeradas no anexo III e avalia até que 
ponto a utilização de medidas não baseadas 
no mercado é necessária para fazer frente à 
crise, avalia os seus efeitos e define os 
procedimentos para as pôr em prática;

(7) identificam, com base numa análise 
transparente da relação custo-benefício, a 
contribuição e o mérito relativo das 
medidas não baseadas no mercado,
planeadas ou a aplicar para o nível de 
Emergência enumeradas no anexo III e
avaliam até que ponto a utilização de 
medidas não baseadas no mercado é 
necessária para fazer frente à crise,
avaliam os seus efeitos e definem os 
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procedimentos para as pôr em prática, 
sendo as medidas não baseadas no 
mercado utilizadas para garantir a 
segurança do aprovisionamento apenas 
como último recurso;

(8) descreve os mecanismos utilizados
para cooperar com outros Estados-
Membros em cada nível de crise;

(8) descrevem os mecanismos utilizados e 
os papéis dos participantes no mercado 
relativamente à cooperação com outros 
Estados-Membros em cada nível de crise;
(8-A) descrevem os mecanismos utilizados 
para activar a mediação com os países 
terceiros implicados;

(9) especifica as obrigações em matéria de 
informação impostas às empresas de gás 
natural no nível de Alerta e de Emergência;

(9) especificam as obrigações em matéria 
de informação impostas às empresas de gás 
natural no nível de Alerta e de Emergência;

(10) elabora uma lista de acções 
pré-definidas para disponibilizar gás em 
caso de emergência, incluindo os 
mecanismos de compensação e os acordos 
comerciais entre as partes envolvidas 
nessas acções. Essas acções podem incluir 
acordos transfronteiras entre 
Estados-Membros e/ou empresas de gás 
natural.

(10) elaboram uma lista de acções 
pré-definidas, em estreita cooperação com 
os participantes no mercado, para 
disponibilizar gás em caso de emergência.

Or. en

Justificação

A abordagem a três níveis definida na directiva de 2004 com vista a garantir a segurança do 
aprovisionamento (I: empresas; II: Estados-Membros; III: Comissão) já não é claramente 
reflectida e deve ser reafirmada. Numa fase de emergência, na qual os mecanismos de 
mercado são insuficientes para fazer face à crise, os Estados-Membros devem ser envolvidos. 
Os mecanismos baseados no mercado e os não baseados no mercado podem funcionar em 
paralelo. Os custos das medidas não baseadas no mercado devem ser calculados de forma 
consistente e os mecanismos envolvidos na mediação com os países terceiros em causa devem 
ser descritos.
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Alteração 350
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – ponto 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) descrevem os mecanismos utilizados 
para activar a mediação com os países 
terceiros implicados;

Or. en

Alteração 351
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os três principais níveis de crise são os 
seguintes:

2. Os três principais níveis de crise são os 
seguintes:

(1) nível de alerta precoce (Alerta 
Precoce): quando existem informações 
concretas, sérias e fiáveis, eventualmente 
espoletadas por um mecanismo de alerta 
precoce, de que pode ocorrer algo que 
deteriore as condições de 
aprovisionamento;

(1) nível de alerta precoce (Alerta 
Precoce): informações concretas, sérias e 
fiáveis que sugerem que as condições de 
aprovisionamento podem deteriorar-se a 
curto prazo. Espera-se do mercado que 
resolva o problema sem a intervenção da 
autoridade competente;

(2) nível de alerta (Alerta): quando ocorre
uma perturbação do aprovisionamento ou 
um aumento excepcional da procura, mas o 
mercado ainda tem condições para 
resolver a situação sem a intervenção da 
autoridade competente;

(2) nível de alerta (Alerta): uma 
perturbação do aprovisionamento ou um 
aumento excepcional da procura cuja 
dimensão não exige ainda uma 
declaração de emergência nos termos do 
ponto 3. Espera-se do mercado que 
resolva o problema sem a intervenção da 
autoridade competente;

(3) nível de emergência (Emergência):
quando ocorre um aumento excepcional da 
procura ou quanto existe uma perturbação 
do aprovisionamento pela ou a partir da 
principal infra-estrutura ou fonte e existe 
um risco credível de que as normas de 

(3) nível de emergência (Emergência):
uma perturbação do aprovisionamento ou
um aumento excepcional da procura, 
comprovando-se que os mecanismos 
baseados no mercado, por si só, já não 
garantem o aprovisionamento aos clientes 
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aprovisionamento para os clientes 
protegidos deixem de poder ser cumpridas 
meramente através dos instrumentos do 
mercado.

protegidos. A autoridade competente tem 
de intervir no âmbito do plano de 
emergência. Os mecanismos baseados no 
mercado e os não baseados no mercado 
podem funcionar em paralelo nesta fase.

Or. en

Justificação

Cada fase deve ser explicada em pormenor e claramente distinguida das outras para evitar 
qualquer confusão em caso de emergência e para repor a abordagem a três níveis definida na 
directiva de 2004 (I: empresas; II: Estados-Membros; III: Comissão). Durante as duas 
primeiras fases de crise, espera-se que o mercado resolva sozinho o problema; porém, numa 
verdadeira crise/emergência, quando os mecanismos de mercado, só por si, forem 
insuficientes para fazer face à crise, os Estados-Membros devem envolver-se. Os mecanismos 
baseados no mercado e os não baseados no mercado podem funcionar em paralelo.

Alteração 352
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os três principais níveis de crise são os 
seguintes:

2. Os três principais níveis de crise são os 
seguintes:

(1) nível de alerta precoce (Alerta 
Precoce): quando existem informações 
concretas, sérias e fiáveis, eventualmente 
espoletadas por um mecanismo de alerta 
precoce, de que pode ocorrer algo que 
deteriore as condições de 
aprovisionamento;

(1) nível de alerta precoce (Alerta 
Precoce): informações concretas, sérias e 
fiáveis que sugerem que as condições de 
aprovisionamento podem deteriorar-se a 
curto prazo. Espera-se do mercado que 
resolva o problema sem a intervenção da 
autoridade competente;

(2) nível de alerta (Alerta): quando ocorre
uma perturbação do aprovisionamento ou 
um aumento excepcional da procura, mas o 
mercado ainda tem condições para 
resolver a situação sem a intervenção da 
autoridade competente;

(2) nível de alerta (Alerta): uma 
perturbação do aprovisionamento ou um 
aumento excepcional da procura cuja 
dimensão não exige ainda uma 
declaração de emergência nos termos do 
ponto 3. Espera-se do mercado que 
resolva o problema sem a intervenção da 
autoridade competente;

(3) nível de emergência (Emergência):
quando ocorre um aumento excepcional da 

(3) nível de emergência (Emergência):
uma perturbação do aprovisionamento ou
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procura ou quanto existe uma perturbação 
do aprovisionamento pela ou a partir da 
principal infra-estrutura ou fonte e existe 
um risco credível de que as normas de 
aprovisionamento para os clientes 
protegidos deixem de poder ser cumpridas 
meramente através dos instrumentos do 
mercado.

um aumento excepcional da procura, 
comprovando-se que os mecanismos 
baseados no mercado, por si só, já não 
garantem o aprovisionamento aos clientes 
protegidos. A autoridade competente tem 
de intervir no âmbito do plano de 
emergência. Os mecanismos baseados no 
mercado e os não baseados no mercado 
podem funcionar em paralelo nesta fase.

Or. en

Justificação

Cada fase deve ser explicada em pormenor e claramente distinguida das outras para evitar 
qualquer confusão em caso de emergência e para repor a abordagem a três níveis definida na 
directiva de 2004 (I: empresas; II: Estados-Membros; III: Comissão). Durante as duas 
primeiras fases de crise, espera-se que o mercado resolva sozinho o problema; porém, numa 
verdadeira crise/emergência, quando os mecanismos de mercado, só por si, forem 
insuficientes para fazer face à crise, os Estados-Membros devem envolver-se. Os mecanismos 
baseados no mercado e os não baseados no mercado podem funcionar em paralelo.

Alteração 353
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os três principais níveis de crise são os 
seguintes:

2. Os dois principais níveis de crise são os 
seguintes:

(1) nível de alerta precoce (Alerta 
Precoce): quando existem informações 
concretas, sérias e fiáveis, eventualmente 
espoletadas por um mecanismo de alerta 
precoce, de que pode ocorrer algo que 
deteriore as condições de 
aprovisionamento;
(2) nível de alerta (Alerta): quando ocorre 
uma perturbação do aprovisionamento ou 
um aumento excepcional da procura, mas 
o mercado ainda tem condições para 
resolver a situação sem a intervenção da 
autoridade competente;

(1) nível de alerta (Alerta): quando ocorre 
uma perturbação do aprovisionamento, mas 
o mercado ainda tem condições para 
resolver a situação sem a intervenção da 
autoridade competente;
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(3) nível de emergência (Emergência): 
quando ocorre um aumento excepcional 
da procura ou quanto existe uma 
perturbação do aprovisionamento pela ou a 
partir da principal infra-estrutura ou fonte
e existe um risco credível de que as normas 
de aprovisionamento para os clientes 
protegidos deixem de poder ser cumpridas 
meramente através dos instrumentos do 
mercado. 

(2) nível de emergência (Emergência): 
quanto existe uma perturbação do 
aprovisionamento pela principal 
infra-estrutura e existe um risco credível de 
que as normas de aprovisionamento para os 
clientes protegidos deixem de poder ser 
cumpridas meramente através dos 
instrumentos do mercado.

Or. de

Justificação

O nível de alerta precoce afigura-se supérfluo, uma vez que, mesmo no segundo nível, a 
perturbação do aprovisionamenta pode ser compensado a nível das empresas. Importa que as
intervenções públicas apenas sejam utilizadas em última instância, nomeadamente quando o 
aprovisionamento em gás natural já não possam processar-se através de instrumentos de 
mercado.

Alteração 354
Hannes Swoboda

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) nível de alerta precoce (Alerta 
Precoce): quando existem informações 
concretas, sérias e fiáveis, eventualmente 
espoletadas por um mecanismo de alerta 
precoce, de que pode ocorrer algo que 
deteriore as condições de 
aprovisionamento;

(1) nível de alerta precoce (Alerta 
Precoce): quando existem informações 
concretas, sérias e fiáveis, eventualmente 
espoletadas por um mecanismo de alerta 
precoce, de que pode ocorrer algo que 
deteriore as condições de 
aprovisionamento. Desde que o mercado 
resolva o problema, a autoridade 
competente não deve intervir;

Or. en
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Alteração 355
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) nível de emergência (Emergência):
quando ocorre um aumento excepcional da 
procura ou quanto existe uma perturbação 
do aprovisionamento pela ou a partir da 
principal infra-estrutura ou fonte e existe 
um risco credível de que as normas de 
aprovisionamento para os clientes 
protegidos deixem de poder ser cumpridas 
meramente através dos instrumentos do 
mercado.

(3) nível de emergência (Emergência):
quando ocorre um aumento excepcional da 
procura ou quando existe uma perturbação 
do aprovisionamento pela ou a partir da 
principal infra-estrutura ou fonte ou existe 
um risco credível de que as normas de 
aprovisionamento para os clientes 
protegidos deixem de poder ser cumpridas 
meramente através dos instrumentos do 
mercado.

Or. en

Alteração 356
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O plano de emergência deve garantir
que o acesso transfronteiras às instalações 
de armazenamento seja mantido também 
em caso de emergência. O plano de 
emergência não deve prever qualquer 
medida que restrinja indevidamente o fluxo 
de gás através das fronteiras.

3. Os Estados-Membros e as autoridades 
competentes devem garantir no plano de 
emergência que as partes contratantes 
conservem o acesso transfronteiras às
capacidades contratadas nas instalações 
de armazenamento também em caso de 
emergência. Os Estados-Membros e as 
autoridades competentes não devem
prever qualquer medida que restrinja 
indevidamente o fluxo dos volumes de gás 
contratados através das fronteiras.

Or. en

Justificação

É importante distinguir claramente as responsabilidades específicas das diferentes partes 
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interessadas. Sobretudo nas emergências muito graves que afectam vários Estados-Membros 
e quando os mecanismos baseados no mercado são insuficientes para resolver a situação. Os 
contratos comerciais também devem ser respeitados em caso de emergência.

Alteração 357
Miloslav Ransdorf

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O plano de emergência deve garantir 
que o acesso transfronteiras às instalações 
de armazenamento seja mantido também 
em caso de emergência. O plano de 
emergência não deve prever qualquer 
medida que restrinja indevidamente o fluxo 
de gás através das fronteiras.

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

Or. en

Alteração 358
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O plano de emergência deve também 
identificar as medidas e acções 
necessárias a tomar em caso de 
emergência, a fim de atenuar o impacto 
da perturbação do abastecimento de gás 
na rede eléctrica e no aquecimento 
residencial de clientes protegidos. 

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 plano de emergência deve prever também 
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as medidas e acções necessárias para atenuar o impacto da perturbação do abastecimento de 
gás na rede eléctrica e no aquecimento residencial. A presente alteração visa garantir que os 
clientes protegidos não fiquem sem energia eléctrica ou aquecimento devido a uma crise do 
gás.

Alteração 359
Hannes Swoboda

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O plano de emergência deve também 
identificar as medidas e acções 
necessárias a tomar em caso de 
emergência, a fim de atenuar o impacto 
da perturbação do abastecimento de gás 
na rede eléctrica e no aquecimento 
residencial de clientes protegidos. 

Or. en

Alteração 360
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Quando declara qualquer dos níveis de 
crise, a autoridade competente informa 
imediatamente a Comissão e fornece-lhe 
todas as informações necessárias. No caso 
de uma emergência susceptível de 
desencadear um pedido de ajuda da UE e 
dos seus Estados-Membros, a autoridade 
competente do Estado-Membro em causa 
notifica sem demora o Centro de 
Monitorização e Informação da Protecção 
Civil da Comissão.

4. A autoridade competente pode declarar 
uma emergência e o nível de crise. A 
autoridade competente informa 
imediatamente a Comissão e fornece-lhe 
todas as informações necessárias, 
nomeadamente sobre as acções que 
tenciona empreender em conformidade 
com o n.º 1. A autoridade competente 
decide as acções pré-definidas indicadas 
no seu plano de emergência.

Or. en
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Justificação

As acções referidas nos n.ºs 4 e 5 do artigo 9.º devem ser consistentes, não redundantes, e 
explicar as medidas que necessitam de ser tomadas por uma ordem lógica.

Alteração 361
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Quando declara qualquer dos níveis de 
crise, a autoridade competente informa 
imediatamente a Comissão e fornece-lhe
todas as informações necessárias. No caso 
de uma emergência susceptível de 
desencadear um pedido de ajuda da UE e 
dos seus Estados-Membros, a autoridade 
competente do Estado-Membro em causa 
notifica sem demora o Centro de 
Monitorização e Informação da Protecção 
Civil da Comissão.

4. Quando declara qualquer dos níveis de 
crise, a autoridade competente informa 
imediatamente a Comissão e o Grupo de 
Coordenação do Gás e fornece-lhes todas 
as informações necessárias. No caso de 
uma Emergência susceptível de 
desencadear um pedido de ajuda da UE e 
dos seus Estados-Membros, a autoridade 
competente do Estado-Membro em causa 
notifica sem demora o Centro de 
Monitorização e Informação da Protecção 
Civil da Comissão.

Or. en

Justificação

Na qualidade de organismo especializado constituído por diferentes entidades 
(representantes do sector do gás, da ENTSO-G, dos clientes pertinentes, das autoridades 
nacionais competentes e da ACER), o Grupo de Coordenação do Gás (GCG) parece ser o 
melhor fórum para o debate e a partilha de experiências, bem como para consultas formais e 
a coordenação com as partes interessadas. Por conseguinte, o GCG deve facilitar a 
coordenação das acções relacionadas com a segurança do aprovisionamento. Nesta medida, 
o GCG deve ser regularmente consultado, em conformidade com as disposições do presente 
regulamento.
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Alteração 362
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Quando declara qualquer dos níveis de 
crise, a autoridade competente informa 
imediatamente a Comissão e fornece-lhe
todas as informações necessárias. No caso 
de uma emergência susceptível de 
desencadear um pedido de ajuda da UE e 
dos seus Estados-Membros, a autoridade 
competente do Estado-Membro em causa 
notifica sem demora o Centro de 
Monitorização e Informação da Protecção 
Civil da Comissão.

4. Quando declara qualquer dos níveis de 
crise, a autoridade competente informa 
imediatamente a Comissão e o Grupo de 
Coordenação do Gás e fornece-lhes todas 
as informações necessárias. No caso de 
uma Emergência susceptível de 
desencadear um pedido de ajuda da UE e 
dos seus Estados-Membros, a autoridade 
competente do Estado-Membro em causa 
notifica sem demora o Centro de 
Monitorização e Informação da Protecção 
Civil da Comissão.

Or. en

Justificação

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

Por conseguinte, o GCG deve facilitar a coordenação das acções relacionadas com a 
segurança do aprovisionamento. Nesta medida, o GCG deve ser regularmente consultado, em 
conformidade com as disposições do presente regulamento.

Alteração 363
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Quando declara qualquer dos níveis de 
crise, a autoridade competente informa 
imediatamente a Comissão e fornece-lhe
todas as informações necessárias. No caso 

4. Quando declara qualquer dos níveis de 
crise, a autoridade competente informa 
imediatamente a Comissão e o Grupo de 
Coordenação do Gás e fornece-lhes todas 
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de uma emergência susceptível de 
desencadear um pedido de ajuda da UE e 
dos seus Estados-Membros, a autoridade 
competente do Estado-Membro em causa 
notifica sem demora o Centro de 
Monitorização e Informação da Protecção 
Civil da Comissão.

as informações necessárias. No caso de 
uma emergência susceptível de 
desencadear um pedido de ajuda da UE e 
dos seus Estados-Membros, a autoridade 
competente do Estado-Membro em causa 
notifica sem demora o Centro de 
Monitorização e Informação da Protecção 
Civil da Comissão.

Or. en

Alteração 364
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Quando declara qualquer dos níveis de 
crise, a autoridade competente informa 
imediatamente a Comissão e fornece-lhe
todas as informações necessárias. No caso 
de uma emergência susceptível de 
desencadear um pedido de ajuda da UE e 
dos seus Estados-Membros, a autoridade 
competente do Estado-Membro em causa 
notifica sem demora o Centro de 
Monitorização e Informação da Protecção 
Civil da Comissão.

4. Quando declara qualquer dos níveis de 
crise, a autoridade competente informa 
imediatamente a Comissão e o Grupo de 
Coordenação do Gás e fornece-lhes todas 
as informações necessárias. No caso de 
uma emergência susceptível de 
desencadear um pedido de ajuda da UE e 
dos seus Estados-Membros, a autoridade 
competente do Estado-Membro em causa 
notifica sem demora o Centro de 
Monitorização e Informação da Protecção 
Civil da Comissão.

Or. en

Justificação

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



PE438.242v01-00 18/108 AM\802059PT.doc

PT

Alteração 365
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Quando declara qualquer dos níveis de 
crise, a autoridade competente informa 
imediatamente a Comissão e fornece-lhe
todas as informações necessárias. No caso 
de uma emergência susceptível de 
desencadear um pedido de ajuda da UE e 
dos seus Estados-Membros, a autoridade 
competente do Estado-Membro em causa 
notifica sem demora o Centro de 
Monitorização e Informação da Protecção 
Civil da Comissão.

4. Quando declara qualquer dos níveis de 
crise, a autoridade competente informa 
imediatamente a Comissão e o Grupo de 
Coordenação do Gás e fornece-lhes todas 
as informações necessárias. No caso de 
uma emergência susceptível de 
desencadear um pedido de ajuda da UE e 
dos seus Estados-Membros, a autoridade 
competente do Estado-Membro em causa 
notifica sem demora o Centro de 
Monitorização e Informação da Protecção 
Civil da Comissão.

Or. en

Justificação

Uma vez que o Grupo de Coordenação do Gás é a entidade mais bem colocada para avaliar 
a situação do aprovisionamento de gás e que constitui uma boa plataforma para a 
cooperação entre o sector, os funcionários nacionais e os da Comissão, esta deve consultar o 
grupo antes de declarar situações de emergência ou de tomar quaisquer medidas, devendo 
ficar vinculada pelas suas decisões. Além disso, o Grupo de Coordenação do Gás deve ser 
reforçado com membros suplementares do sector do gás e grandes consumidores industriais.

Alteração 366
Patrizia Toia, Anni Podimata

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Quando declara qualquer dos níveis de 
crise, a autoridade competente informa 
imediatamente a Comissão e fornece-lhe
todas as informações necessárias. No caso 
de uma emergência susceptível de 
desencadear um pedido de ajuda da UE e 
dos seus Estados-Membros, a autoridade 

4. Quando declara qualquer dos níveis de 
crise, a autoridade competente informa 
imediatamente a Comissão e o Grupo de 
Coordenação do Gás e fornece-lhes todas 
as informações necessárias. No caso de 
uma emergência susceptível de 
desencadear um pedido de ajuda da UE e 
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competente do Estado-Membro em causa 
notifica sem demora o Centro de 
Monitorização e Informação da Protecção 
Civil da Comissão.

dos seus Estados-Membros, a autoridade 
competente do Estado-Membro em causa 
notifica sem demora o Centro de 
Monitorização e Informação da Protecção 
Civil da Comissão.

Or. en

Justificação

Acolhemos com agrado a manutenção do Grupo de Coordenação do Gás no projecto de 
regulamento. Dado que a sua função deve ir muito além de um mero carácter consultivo, a 
Comissão deve associar estreitamente todas as partes interessadas ao decidir a composição 
exacta do grupo. Uma vez que o GCG é a entidade mais bem colocada para avaliar a 
situação do aprovisionamento de gás e que constitui uma boa plataforma para a cooperação 
entre o sector, os funcionários nacionais e os da Comissão, esta deve consultar o grupo antes 
de declarar situações de emergência ou de tomar quaisquer medidas, devendo ficar vinculada 
pelas suas decisões.

Alteração 367
Aldo Patriciello

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Quando declara qualquer dos níveis de 
crise, a autoridade competente informa 
imediatamente a Comissão e fornece-lhe
todas as informações necessárias. No caso 
de uma emergência susceptível de 
desencadear um pedido de ajuda da UE e 
dos seus Estados-Membros, a autoridade 
competente do Estado-Membro em causa 
notifica sem demora o Centro de 
Monitorização e Informação da Protecção 
Civil da Comissão.

4. Quando declara qualquer dos níveis de 
crise, a autoridade competente informa 
imediatamente a Comissão e o Grupo de 
Coordenação do Gás e fornece-lhes todas 
as informações necessárias. No caso de 
uma emergência susceptível de 
desencadear um pedido de ajuda da UE e 
dos seus Estados-Membros, a autoridade 
competente do Estado-Membro em causa 
notifica sem demora o Centro de 
Monitorização e Informação da Protecção 
Civil da Comissão.

Or. en

Justificação

Uma vez que o Grupo de Coordenação do Gás é a entidade mais bem colocada para avaliar 
a situação do aprovisionamento de gás e que constitui uma boa plataforma para a 
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cooperação entre o sector, os funcionários nacionais e os da Comissão, esta deve consultar o 
grupo antes de declarar situações de emergência ou de tomar quaisquer medidas, devendo 
ficar vinculada pelas suas decisões. Além disso, o Grupo de Coordenação do Gás deve ser 
reforçado com membros suplementares do sector do gás e grandes consumidores industriais.

Alteração 368
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Se a Comissão for informada pela 
autoridade competente de que um 
Estado-Membro decretou um nível de 
alerta precoce por razões geopolíticas, ou 
caso seja declarada uma ameaça de 
perturbação do aprovisionamento de gás 
também por razões geopolíticas, 
eventualmente através do mecanismo de 
alerta precoce, a União, representada pelo 
Vice-Presidente da Comissão e Alto 
Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança 
(Vice-Presidente/Alto Representante), 
deve intervir com os meios diplomáticos 
adequados. As acções empreendidas pelo 
Vice-Presidente/Alto Representante não 
devem interferir com o funcionamento do 
mercado interno.

Or. en

Justificação

Na eventualidade de existir uma ameaça de perturbação do aprovisionamento de gás por 
razões geopolíticas, é necessário intervir com os meios diplomáticos oportunos junto dos 
países terceiros, fornecedores do gás ou países de trânsito, numa fase o mais prematura 
possível. Estas acções não devem afectar o funcionamento do mercado interno.
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Alteração 369
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Quando declara uma emergência, a 
autoridade competente decide as acções 
pré-definidas indicadas no seu plano de 
emergência e informa imediatamente 
Comissão, em particular das acções que 
tenciona empreender em conformidade 
com o artigo 9.º, n.º 1. A Comissão pode 
convocar o Grupo de Coordenação do Gás.

5. No caso de uma emergência susceptível 
de desencadear um pedido de ajuda da 
União e dos seus Estados-Membros, a 
autoridade competente do 
Estado-Membro em causa notifica sem 
demora o Centro de Monitorização e 
Informação da Protecção Civil da 
Comissão. A Comissão pode convocar o 
Grupo de Coordenação do Gás.

Or. en

Justificação

As acções referidas nos n.ºs 4 e 5 do artigo 9.º devem ser consistentes, não redundantes, e 
explicar as medidas que necessitam de ser tomadas por uma ordem lógica.

Alteração 370
Takis Hadjigeorgiou

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão verifica no prazo de uma 
semana se a declaração de emergência é 
justificada e se não impõe um ónus 
indevido às empresas de gás natural e ao 
funcionamento do mercado interno. A 
Comissão pode, nomeadamente, pedir à 
autoridade competente que altere as 
medidas que impõem um ónus indevido às 
empresas de gás natural e que retire a sua 
declaração de emergência, caso a 
Comissão considere que não, ou que já 
não, se justifica.

Suprimido
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Or. en

Alteração 371
Anni Podimata

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.° 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão verifica no prazo de uma 
semana se a declaração de emergência é 
justificada e se não impõe um ónus 
indevido às empresas de gás natural e ao 
funcionamento do mercado interno. A 
Comissão pode, nomeadamente, pedir à 
autoridade competente que altere as 
medidas que impõem um ónus indevido às 
empresas de gás natural e que retire a sua 
declaração de emergência, caso a 
Comissão considere que não, ou que já 
não, se justifica.

6. A Comissão verifica no prazo de uma 
semana se a declaração de emergência é 
justificada e se não impõe um ónus 
indevido às empresas de gás natural e ao 
funcionamento do mercado interno. A 
Comissão pode, nomeadamente, pedir à 
autoridade competente que altere as 
medidas que impõem um ónus indevido às 
empresas de gás natural.

Or. el

Alteração 372
Konrad Szymański

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão verifica no prazo de uma 
semana se a declaração de emergência é 
justificada e se não impõe um ónus 
indevido às empresas de gás natural e ao 
funcionamento do mercado interno. A 
Comissão pode, nomeadamente, pedir à 
autoridade competente que altere as 
medidas que impõem um ónus indevido às 
empresas de gás natural e que retire a sua 
declaração de emergência, caso a 
Comissão considere que não, ou que já 

6. A Comissão verifica no prazo de três 
dias se a declaração de emergência
preenche os critérios indicados no n.º 2.
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não, se justifica.

Quando a autoridade competente do 
Estado-Membro em situação de 
emergência decide aplicar a medida não 
prevista nos planos, a Comissão pode 
verificar se a mesma é justificada e se não 
impõe um ónus indevido às empresas de 
gás natural e ao funcionamento do 
mercado interno. A Comissão pode, 
nomeadamente, pedir à autoridade 
competente que altere as medidas que 
impõem um ónus indevido às empresas de 
gás natural e que retire a sua declaração 
de emergência, caso a Comissão 
considere que não, ou que já não, se 
justifica.

Or. en

Alteração 373
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Konrad Szymański

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão verifica no prazo de uma 
semana se a declaração de emergência é 
justificada e se não impõe um ónus 
indevido às empresas de gás natural e ao 
funcionamento do mercado interno. A 
Comissão pode, nomeadamente, pedir à 
autoridade competente que altere as 
medidas que impõem um ónus indevido às 
empresas de gás natural e que retire a sua 
declaração de emergência, caso a 
Comissão considere que não, ou que já 
não, se justifica.

6. A Comissão verifica no prazo de três 
dias se a declaração de emergência é 
justificada e se não impõe um ónus 
indevido às empresas de gás natural e ao 
funcionamento do mercado interno. A 
Comissão pode consultar o Grupo de 
Coordenação do Gás sobre esta matéria. 
A Comissão pode, nomeadamente, pedir à 
autoridade competente que altere as 
medidas que impõem um ónus indevido às 
empresas de gás natural e que retire a sua 
declaração de emergência, caso a 
Comissão considere que não, ou que já 
não, se justifica.

Or. en
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Justificação

In case of a crisis, the time to verify the emergency by the EC should be limited to maximum 
three days. As an expert Body composed of different stakeholders (gas industry 
representatives, ENTSO-G, the relevant customers, the national competent authorities and 
ACER), the Gas Coordination Group (GCG) seems to be the best forum for sharing of 
experiences, as well as formal consultations and coordination with interested parties. The 
GCG should facilitate the coordination of measures relating to security of supply and may be 
consulted by the Commission when reviewing the declaration of Emergency.

Alteração 374
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão verifica no prazo de uma
semana se a declaração de emergência é 
justificada e se não impõe um ónus 
indevido às empresas de gás natural e ao 
funcionamento do mercado interno. A 
Comissão pode, nomeadamente, pedir à 
autoridade competente que altere as 
medidas que impõem um ónus indevido às 
empresas de gás natural e que retire a sua 
declaração de emergência, caso a 
Comissão considere que não, ou que já 
não, se justifica.

6. A Comissão verifica no prazo de quatro 
dias se a declaração de emergência é 
justificada e se não impõe um ónus 
indevido às empresas de gás natural e ao 
funcionamento do mercado interno. A 
Comissão pode consultar o Grupo de 
Coordenação do Gás sobre esta matéria. 
A Comissão pode, nomeadamente, pedir à 
autoridade competente que altere as 
medidas que impõem um ónus indevido às 
empresas de gás natural e que retire a sua 
declaração de emergência, caso a 
Comissão considere que não, ou que já 
não, se justifica.

Or. en

Justificação

Em caso de crise, uma semana pode ser demasiado tempo. Na qualidade de organismo 
especializado constituído por diferentes entidades (representantes do sector do gás, da 
ENTSO-G, dos clientes pertinentes, das autoridades nacionais competentes e da ACER), o 
Grupo de Coordenação do Gás (GCG) parece ser o melhor fórum para a partilha de 
experiências, bem como para consultas formais e a coordenação com as partes interessadas. 
Por conseguinte, o GCG deve facilitar a coordenação das acções relacionadas com a 
segurança do aprovisionamento. Nesta medida, o GCG deve ser regularmente consultado, em 
conformidade com as disposições do presente regulamento.
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Alteração 375
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão verifica no prazo de uma 
semana se a declaração de emergência é 
justificada e se não impõe um ónus 
indevido às empresas de gás natural e ao 
funcionamento do mercado interno. A 
Comissão pode, nomeadamente, pedir à 
autoridade competente que altere as 
medidas que impõem um ónus indevido às 
empresas de gás natural e que retire a sua 
declaração de emergência, caso a 
Comissão considere que não, ou que já 
não, se justifica.

6. A Comissão verifica no prazo de quatro 
dias se a declaração de emergência é 
justificada e se não impõe um ónus 
indevido às empresas de gás natural e ao 
funcionamento do mercado interno. A 
Comissão pode consultar o Grupo de 
Coordenação do Gás sobre esta matéria. 
A Comissão pode, nomeadamente, pedir à 
autoridade competente que altere as 
medidas que impõem um ónus indevido às 
empresas de gás natural e que retire a sua 
declaração de emergência, caso a 
Comissão considere que não, ou que já 
não, se justifica.

Or. en

Alteração 376
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão verifica no prazo de uma 
semana se a declaração de emergência é 
justificada e se não impõe um ónus 
indevido às empresas de gás natural e ao 
funcionamento do mercado interno. A 
Comissão pode, nomeadamente, pedir à 
autoridade competente que altere as 
medidas que impõem um ónus indevido às 
empresas de gás natural e que retire a sua 
declaração de emergência, caso a 
Comissão considere que não, ou que já 
não, se justifica.

6. A Comissão verifica no prazo de 48 
horas se a declaração de emergência é 
justificada e se não impõe um ónus 
indevido às empresas de gás natural e ao 
funcionamento do mercado interno. A 
Comissão pode, nomeadamente, pedir à 
autoridade competente que altere as 
medidas que impõem um ónus indevido às 
empresas de gás natural e que retire a sua 
declaração de emergência, caso a 
Comissão considere que não, ou que já 
não, se justifica.
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Or. en

Alteração 377
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. As medidas impostas em caso de 
emergência, incluindo a nível regional ou 
da União, asseguram uma indemnização 
justa e equitativa das empresas de gás 
natural afectadas pelas medidas.

Or. en

Alteração 378
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. As medidas impostas em caso de 
emergência, incluindo a nível regional ou 
da União, asseguram uma indemnização 
justa e equitativa das empresas de gás 
natural afectadas pelas medidas.

Or. en

Justificação

A indemnização justa e equitativa das empresas de gás natural afectadas pelas medidas 
impostas em caso de emergência é conforme com a abordagem baseada no mercado e não 
discriminatória na qual o projecto de regulamento se baseia.
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Alteração 379
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. As medidas impostas em caso de 
emergência, incluindo a nível regional e 
da União, asseguram uma indemnização 
justa e equitativa das empresas de gás 
natural afectadas pelas medidas.

Or. en

Justificação

A indemnização justa e equitativa das empresas de gás natural afectadas pelas medidas 
impostas em caso de emergência é conforme com a abordagem baseada no mercado e não 
discriminatória na qual o projecto de regulamento se baseia.

Alteração 380
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. As medidas impostas em caso de 
emergência, incluindo a nível regional ou 
da União, asseguram uma indemnização 
justa e equitativa das empresas de gás 
natural afectadas pelas medidas.

Or. en

Justificação

A indemnização justa e equitativa das empresas de gás natural afectadas pelas medidas 
impostas em caso de emergência é conforme com a abordagem baseada no mercado e não 
discriminatória na qual o projecto de regulamento se baseia.
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Alteração 381
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. As medidas impostas em caso de 
emergência, incluindo a nível regional ou 
da União, asseguram uma indemnização 
justa e equitativa das empresas de gás 
natural afectadas pelas medidas.

Or. en

Justificação

A indemnização justa e equitativa das empresas de gás natural afectadas pelas medidas 
impostas em caso de emergência é conforme com a abordagem baseada no mercado e não 
discriminatória na qual o projecto de regulamento se baseia.

Alteração 382
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.° 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-B. O plano de emergência deve ser 
actualizado de dois em dois anos com base 
nos resultados da avaliação de risco 
mencionada no artigo 8.º.

Or. it



AM\802059PT.doc 29/108 PE438.242v01-00

PT

Alteração 383
Konrad Szymański

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode declarar uma 
emergência comunitária a pedido de uma 
autoridade competente ou se a 
Comunidade perder mais de 10 % das 
suas importações diárias de gás de países 
terceiros, segundo os cálculos da ENTSO-
G. Declara emergência comunitária no 
caso de mais de uma autoridade 
competente declararem emergência e após 
a verificação prevista no artigo 9.º, n.º 6.  
Pode declarar emergência comunitária 
para regiões geográficas especificamente 
afectadas que englobem mais do que um 
Estado-Membro.

1. Os três principais níveis de crise na 
União são os seguintes: 

(1) Nível de alerta precoce comunitário 
(Alerta Precoce Comunitário). A 
Comissão declara um Alerta Precoce 
Comunitário a pedido de pelo menos uma 
autoridade competente ou quando forem 
preenchidos os requisitos prévios para as 
acções indicadas em pelo menos um 
acordo ao abrigo do mecanismo de alerta 
precoce nos termos do n.º 2 do artigo 
3.º-A. Num Alerta Precoce Comunitário, a 
Comissão e o Alto Representante atenuam 
os riscos identificados através da política 
energética externa da UE.
(2) Nível de alerta comunitário (Alerta 
Comunitário). A Comissão declara um 
Alerta Comunitário a pedido de pelo 
menos uma autoridade competente. Num 
Alerta Comunitário, a Comissão solicita 
que as acções façam frente a uma 
perturbação do aprovisionamento ou a 
um aumento excepcional da procura 
através de uma coordenação comunitária 
reforçada das medidas baseadas no 
mercado previstas no anexo II. 
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(3) A Comissão declara uma emergência 
comunitária sempre que mais de uma 
autoridade competente tenha declarado 
uma emergência nos termos do n.º 6 do 
artigo 9.º, ou se a União perder mais de 
10 % das suas importações diárias de gás 
de países terceiros, segundo os cálculos da 
ENTSO-G. Deve declarar emergência 
comunitária, a pedido de uma autoridade 
competente, para regiões geográficas 
especificamente afectadas que englobem 
mais do que um Estado-Membro.

Or. en

Alteração 384
Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode declarar uma 
emergência comunitária a pedido de uma 
autoridade competente ou se a
Comunidade perder mais de 10 % das suas 
importações diárias de gás de países 
terceiros, segundo os cálculos da 
ENTSO-G. Declara emergência 
comunitária no caso de mais de uma 
autoridade competente declararem 
emergência e após a verificação prevista 
no artigo 9.º, n.º 6.  Pode declarar
emergência comunitária para regiões 
geográficas especificamente afectadas que 
englobem mais do que um 
Estado-Membro.

1. A Comissão declara uma emergência 
comunitária no caso de mais de uma
autoridade competente ter declarado 
emergência e após a verificação nos 
termos do n.º 6 do artigo 9.º, ou se a União
perder mais de 20 % das suas importações 
diárias de gás de países terceiros, segundo 
os cálculos da ENTSO-G. Declara
emergência comunitária para regiões 
geográficas especificamente afectadas que 
englobem mais do que um Estado-Membro
quando uma autoridade competente da 
região em causa tiver declarado 
emergência ou quando a região 
geográfica afectada perder mais de 10 % 
das suas importações diárias de gás de 
países terceiros, segundo os cálculos da 
ENTSO-G.

Or. en
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Justificação

É muitas vezes mais eficaz utilizar as competências nacionais ou regionais durante o máximo 
tempo possível, já que, em geral, os agentes que actuam a este nível conhecem melhor os 
problemas e as implicações do que a Comissão a nível europeu. Por conseguinte, a 
possibilidade de declarar uma emergência comunitária confinada a uma região deve ser 
reforçada. Ao mesmo tempo, pode ser aumentado o limiar previsto para desencadear uma 
emergência comunitária à escala da UE.

Alteração 385
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A Comissão declara uma emergência 
comunitária a pedido de uma autoridade 
competente ou se a Comunidade perder 
mais de 20 % das suas importações diárias 
de gás de países terceiros, após consulta 
do Grupo de Coordenação do Gás, desde 
que a perda das importações de gás ainda 
não possa ser compensada por 
mecanismos de mercado. Pode declarar 
emergência comunitária, a pedido de uma 
autoridade competente e após consulta do 
Grupo de Coordenação do Gás, para 
regiões geográficas especificamente 
afectadas que englobem mais do que um 
Estado-Membro.

Or. de

Justificação

A ENTSO-G não pode calacular a perda das importações de gás, dado que, na sequência da 
separação das actividades, os operadores das redes de transporte (ORT) não dispõem das 
informações pertinentes. Apenas os importadores de gás natural conhecem esses dados, 
estando ainda por esclarecer qual a instância que deve calcular perdas superiores a 10% das 
importações de gás diárias da Comunidade. È nosso entender que o Grupo de Coordenação 
do Gás é o grupo de especialistas relevante, uma vez que no mesmo estão representados 
todos os actores interessados (especialistas do sector gasífero, ENTSO-G, ACER e 
organismos governamentais).
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Alteração 386
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A Comissão declara uma emergência 
comunitária, após consulta do Grupo de 
Coordenação do Gás e com base nos 
resultados dessa consulta, a pedido de 
uma autoridade competente ou se a 
Comunidade perder mais de 10 % das suas 
importações diárias de gás de países 
terceiros, e desde que subsista um sério 
perigo de que os clientes protegidos 
deixem de poder ser aprovisionados mercê 
de mecanismos de mercado ou medidas de 
emergência nacionais, segundo os 
cálculos da ENTSO-G. Pode, nesse 
contexto, declarar emergência comunitária 
para regiões geográficas especificamente 
afectadas que englobem mais do que um 
Estado-Membro.

Or. de

Justificação

O papel do gás natural nos diferentes Estados-Membros, o desenvolvimento da infra-
estrutura e o avanço no plano da criação de redes com os Estados vizinhos é tão 
diferenciado, que a introdução de medidas para cada caso de perturbação do 
aprovisionamento deve ser precedida de uma discussão num forum especializado. Neste 
contexto, é pertinente o Grupo de Coordenação do Gás, cujo papel deve ser claramente 
reforçado.

Alteração 387
Algirdas Saudargas

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode declarar uma 1. A Comissão declara uma emergência 



AM\802059PT.doc 33/108 PE438.242v01-00

PT

emergência comunitária a pedido de uma 
autoridade competente ou se a
Comunidade perder mais de 10 % das suas 
importações diárias de gás de países 
terceiros, segundo os cálculos da 
ENTSO-G. Declara emergência 
comunitária no caso de mais de uma 
autoridade competente declararem 
emergência e após a verificação prevista 
no artigo 9.º, n.º 6. Pode declarar 
emergência comunitária para regiões 
geográficas especificamente afectadas que 
englobem mais do que um 
Estado-Membro.

comunitária sempre que mais de uma 
autoridade competente ou uma autoridade 
competente de um Estado-Membro com 
falta de acesso à rede de gás da UE com 
dependência exclusiva de um único 
fornecedor de gás tiver declarado uma 
emergência nos termos do artigo 9.º, n.º 6, 
ou se a União perder mais de 10 % das 
suas importações diárias de gás de países 
terceiros, segundo os cálculos da 
ENTSO-G. Pode declarar emergência 
comunitária, a pedido de uma autoridade 
competente, para regiões geográficas 
especificamente afectadas que englobem 
mais do que um Estado-Membro.

Or. en

Justificação

Tem de ser declarada emergência comunitária se ocorrer uma perturbação no 
aprovisionamento de gás num Estado-Membro. Por exemplo, na Lituânia, a perturbação no 
aprovisionamento de gás nunca atingiria os 10 % de perda comunitária.

Alteração 388
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode declarar uma 
emergência comunitária a pedido de uma 
autoridade competente ou se a 
Comunidade perder mais de 10 % das 
suas importações diárias de gás de países 
terceiros, segundo os cálculos da 
ENTSO-G. Declara emergência 
comunitária no caso de mais de uma 
autoridade competente declararem 
emergência e após a verificação prevista no 
artigo 9.º, n.º 6. Pode declarar emergência
comunitária para regiões geográficas 
especificamente afectadas que englobem 
mais do que um Estado-Membro.

1. A Comissão, após consultar o Grupo de 
Coordenação do Gás, pode declarar uma 
emergência comunitária a pedido de pelo 
menos duas autoridades competentes na 
região afectada ou se a União perder mais 
de 20 % das suas importações diárias de 
gás de países terceiros, em comparação 
com os volumes de importação previstos 
de acordo com as estimativas da 
ENTSO-G. A Comissão, após consultar o 
Grupo de Coordenação do Gás, declara 
emergência comunitária no caso de mais 
de duas autoridades competentes
declararem emergência e após a verificação 
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prevista no artigo 9.º, n.º 6. Pode declarar 
emergência comunitária para regiões 
geográficas especificamente afectadas que 
englobem mais do que um 
Estado-Membro.

Or. en

Justificação

Na qualidade de organismo especializado constituído por diferentes entidades 
(representantes do sector do gás, da ENTSO-G, dos clientes pertinentes, das autoridades 
nacionais competentes e da ACER), o Grupo de Coordenação do Gás (GCG) parece ser o 
melhor fórum para o debate e a partilha de experiências, bem como para consultas formais e 
a coordenação com as partes interessadas. A recente crise demonstrou que as empresas de 
gás podem facilmente enfrentar sozinhas perdas superiores a 10 % das importações da UE, 
desde que a infra-estrutura necessária exista. Os 10 % devem, portanto, ser aumentados 
para, pelo menos, 20 %.

Alteração 389
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode declarar uma 
emergência comunitária a pedido de uma 
autoridade competente ou se a 
Comunidade perder mais de 10 % das 
suas importações diárias de gás de países 
terceiros, segundo os cálculos da 
ENTSO-G. Declara emergência 
comunitária no caso de mais de uma 
autoridade competente declararem 
emergência e após a verificação prevista no 
artigo 9.º, n.º 6. Pode declarar emergência
comunitária para regiões geográficas 
especificamente afectadas que englobem 
mais do que um Estado-Membro.

1. A Comissão, após consultar o Grupo de 
Coordenação do Gás, pode declarar uma 
emergência comunitária a pedido de pelo 
menos duas autoridades competentes na 
região afectada ou se a União perder mais 
de 20 % das suas importações diárias de 
gás de países terceiros, em comparação 
com os volumes de importação previstos 
de acordo com as estimativas da 
ENTSO-G. A Comissão, após consultar o 
Grupo de Coordenação do Gás, declara 
emergência comunitária no caso de mais 
de duas autoridades competentes
declararem emergência e após a verificação 
prevista no artigo 9.º, n.º 6. Pode declarar 
emergência comunitária para regiões 
geográficas especificamente afectadas que 
englobem mais do que um 
Estado-Membro.
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Or. en

Justificação

Na qualidade de organismo especializado constituído por diferentes entidades 
(representantes do sector do gás, da ENTSO-G, dos clientes pertinentes, das autoridades 
nacionais competentes e da ACER), o Grupo de Coordenação do Gás (GCG) parece ser o 
melhor fórum para o debate e a partilha de experiências, bem como para consultas formais e 
a coordenação com as partes interessadas. A recente crise demonstrou que as empresas de 
gás podem facilmente enfrentar sozinhas perdas superiores a 10 % das importações da UE, 
desde que a infra-estrutura necessária exista. Os 10 % devem, portanto, ser aumentados 
para, pelo menos, 20 %.

Alteração 390
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode declarar uma 
emergência comunitária a pedido de uma 
autoridade competente ou se a 
Comunidade perder mais de 10 % das 
suas importações diárias de gás de países 
terceiros, segundo os cálculos da 
ENTSO-G. Declara emergência 
comunitária no caso de mais de uma 
autoridade competente declararem 
emergência e após a verificação prevista no 
artigo 9.º, n.º 6. Pode declarar emergência
comunitária para regiões geográficas 
especificamente afectadas que englobem 
mais do que um Estado-Membro.

1. A Comissão, após consultar o Grupo de 
Coordenação do Gás, pode declarar uma 
emergência comunitária a pedido de pelo 
menos duas autoridades competentes na 
região afectada ou se a União perder mais 
de 20 % das suas importações diárias de 
gás de países terceiros, em comparação 
com os volumes de importação previstos 
de acordo com as estimativas da 
ENTSO-G. A Comissão, após consultar o 
Grupo de Coordenação do Gás, declara 
emergência comunitária no caso de mais 
de duas autoridades competentes
declararem emergência e após a verificação 
prevista no artigo 9.º, n.º 6. Pode declarar 
emergência comunitária para regiões 
geográficas especificamente afectadas que 
englobem mais do que um 
Estado-Membro.

Or. en

Justificação

O Grupo de Coordenação do Gás, na qualidade de grupo especializado que representa as 
partes interessadas, deve ser consultado em situação de crise. A Emergência da União só 
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deve ser declarada em circunstâncias excepcionais e as condições dessa declaração devem 
ser estritas a fim de evitar declarações de crise desnecessárias.

Alteração 391
Miloslav Ransdorf

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da proposta da Comissão Alteração

1. A Comissão pode declarar uma 
emergência comunitária a pedido de uma 
autoridade competente ou se a 
Comunidade perder mais de 10 % das 
suas importações diárias de gás de países 
terceiros, segundo os cálculos da 
ENTSO-G. Declara emergência 
comunitária no caso de mais de uma 
autoridade competente declararem 
emergência e após a verificação prevista no 
artigo 9.º, n.º 6. Pode declarar emergência
comunitária para regiões geográficas 
especificamente afectadas que englobem 
mais do que um Estado-Membro.

1. A Comissão, após consultar o Grupo de 
Coordenação do Gás, pode declarar uma 
emergência comunitária a pedido de pelo 
menos duas autoridades competentes na 
região afectada ou se a União perder mais 
de 10 % das suas importações diárias de 
gás de países terceiros, em comparação 
com os volumes de importação previstos 
de acordo com as estimativas da 
ENTSO-G. A Comissão, após consultar o 
Grupo de Coordenação do Gás, declara 
emergência comunitária no caso de mais 
de duas autoridades competentes
declararem emergência e após a verificação 
prevista no artigo 9.º, n.º 6. Pode declarar 
emergência comunitária para regiões 
geográficas especificamente afectadas que 
englobem mais do que um 
Estado-Membro.

Or. en

Justificação

O Grupo de Coordenação do Gás, na qualidade de grupo especializado que representa as 
partes interessadas, deve ser consultado em situação de crise. A Emergência da União só 
deve ser declarada em circunstâncias excepcionais e as condições dessa declaração devem 
ser estritas a fim de evitar declarações de crise desnecessárias.
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Alteração 392
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode declarar uma 
emergência comunitária a pedido de uma 
autoridade competente ou se a 
Comunidade perder mais de 10 % das 
suas importações diárias de gás de países 
terceiros, segundo os cálculos da 
ENTSO-G. Declara emergência 
comunitária no caso de mais de uma 
autoridade competente declararem 
emergência e após a verificação prevista no 
artigo 9.º, n.º 6. Pode declarar emergência
comunitária para regiões geográficas 
especificamente afectadas que englobem 
mais do que um Estado-Membro.

1. A Comissão, após consultar o Grupo de 
Coordenação do Gás, pode declarar uma 
emergência comunitária a pedido de pelo 
menos duas autoridades competentes na 
região afectada ou se a União perder mais 
de 10 % das suas importações diárias de 
gás de países terceiros, em comparação 
com os volumes de importação previstos 
de acordo com as estimativas da 
ENTSO-G. A Comissão, após consultar o 
Grupo de Coordenação do Gás, declara 
emergência comunitária no caso de mais 
de duas autoridades competentes
declararem emergência e após a verificação 
prevista no artigo 9.º, n.º 6. Pode declarar 
emergência comunitária para regiões 
geográficas especificamente afectadas que 
englobem mais do que um 
Estado-Membro.

Or. en

Alteração 393
Christian Ehler, Markus Pieper

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode declarar uma 
emergência comunitária a pedido de uma 
autoridade competente ou se a
Comunidade perder mais de 10 % das suas 
importações diárias de gás de países 
terceiros, segundo os cálculos da 
ENTSO-G. Declara emergência 
comunitária no caso de mais de uma 

1. A Comissão declara uma emergência 
comunitária sempre que mais de uma 
autoridade competente tenha declarado 
uma emergência nos termos do n.º 6 do 
artigo 9.º, ou se a União perder uma parte 
considerável das suas importações diárias 
de gás de países terceiros, segundo os 
cálculos da ENTSO-G, que não possa ser 
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autoridade competente declararem 
emergência e após a verificação prevista 
no artigo 9.º, n.º 6. Pode declarar 
emergência comunitária para regiões 
geográficas especificamente afectadas que 
englobem mais do que um 
Estado-Membro.

compensada através de mecanismos de 
mercado. Pode declarar emergência 
comunitária, a pedido de uma autoridade 
competente, para regiões geográficas 
especificamente afectadas que englobem 
mais do que um Estado-Membro.

Or. en

Justificação

Só deve ser declarada emergência comunitária quando as medidas nacionais e de mercado 
não forem suficientes para compensar a interrupção no aprovisionamento de gás.

Alteração 394
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 10– n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode declarar uma 
emergência comunitária a pedido de uma 
autoridade competente ou se a Comunidade 
perder mais de 10 % das suas importações 
diárias de gás de países terceiros, segundo 
os cálculos da ENTSO-G. Declara 
emergência comunitária no caso de mais de 
uma autoridade competente declararem 
emergência e após a verificação prevista no 
artigo 9.º, n.º 6.  Pode declarar emergência 
comunitária para regiões geográficas 
especificamente afectadas que englobem 
mais do que um Estado-Membro.

1. A Comissão pode declarar uma 
emergência comunitária a pedido de uma 
autoridade competente ou se a Comunidade 
perder mais de 10 % das suas importações 
diárias de gás de países terceiros, segundo 
os cálculos da ENTSO-G ou mais de 50%  
das suas importações diárias de gás num 
Estado--Membro específico. Declara 
emergência comunitária no caso de mais de 
uma autoridade competente declarar 
emergência e após a verificação prevista no 
artigo 9.º, n.º 6.

Or. hu

Justificação

Para além da perda de 10% das importações, a perda da totalidade das importações de gás 
de um Estado-Membro pode também ocorrer, sem que tal dê origem a uma emergência 
comunitária. Afigura-se, por conseguinte, necessário garantir que a Comissão, agindo de 
acordo com o princípio da solidariedade, possa declarar uma emergência comunitária em 
caso de interrupção significativa do aprovisionamento em gás de um determinado Estado-
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Membro.

Alteração 395
Aldo Patriciello

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode declarar uma 
emergência comunitária a pedido de uma 
autoridade competente ou se a 
Comunidade perder mais de 10 % das suas 
importações diárias de gás de países 
terceiros, segundo os cálculos da 
ENTSO-G. Declara emergência 
comunitária no caso de mais de uma 
autoridade competente declararem 
emergência e após a verificação prevista no 
artigo 9.º, n.º 6. Pode declarar emergência
comunitária para regiões geográficas 
especificamente afectadas que englobem 
mais do que um Estado-Membro.

1. A Comissão, após consultar o Grupo de 
Coordenação do Gás, pode declarar uma 
emergência comunitária se a União perder
mais de 20 % das suas importações diárias 
de gás de países terceiros, segundo os 
cálculos da ENTSO-G. Declara emergência 
comunitária no caso de mais de uma 
autoridade competente declararem 
emergência e após a verificação prevista no 
artigo 9.º, n.º 6. Pode declarar emergência
comunitária para regiões geográficas 
especificamente afectadas que englobem 
mais do que um Estado-Membro.

Or. en

Justificação

Uma vez que o Grupo de Coordenação do Gás é a entidade mais bem colocada para avaliar 
a situação do aprovisionamento de gás e que constitui uma boa plataforma para a 
cooperação entre o sector, os funcionários nacionais e os da Comissão, esta deve consultar o 
grupo antes de declarar situações de emergência ou de tomar quaisquer medidas, devendo 
ficar vinculada pelas suas decisões. Além disso, o Grupo de Coordenação do Gás deve ser 
reforçado com membros suplementares do sector do gás e grandes consumidores industriais.

Alteração 396
Hannes Swoboda

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode declarar uma 1. A Comissão, após consultar o Grupo de 



PE438.242v01-00 40/108 AM\802059PT.doc

PT

emergência comunitária a pedido de uma 
autoridade competente ou se a
Comunidade perder mais de 10 % das suas 
importações diárias de gás de países 
terceiros, segundo os cálculos da 
ENTSO-G. Declara emergência 
comunitária no caso de mais de uma 
autoridade competente declararem 
emergência e após a verificação prevista no 
artigo 9.º, n.º 6. Pode declarar emergência
comunitária para regiões geográficas 
especificamente afectadas que englobem 
mais do que um Estado-Membro.

Coordenação do Gás, pode declarar uma 
emergência comunitária a pedido de uma 
autoridade competente ou se a União 
perder mais de 10 % das suas importações 
diárias de gás de países terceiros, segundo 
os cálculos da ENTSO-G. Declara 
emergência comunitária no caso de mais de 
uma autoridade competente declararem 
emergência e após a verificação prevista no 
artigo 9.º, n.º 6. Pode declarar emergência
comunitária para regiões geográficas 
especificamente afectadas que englobem 
mais do que um Estado-Membro.

Or. en

Alteração 397
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode declarar uma 
emergência comunitária a pedido de uma 
autoridade competente ou se a Comunidade 
perder mais de 10 % das suas importações 
diárias de gás de países terceiros, segundo 
os cálculos da ENTSO-G. Declara 
emergência comunitária no caso de mais de 
uma autoridade competente declararem 
emergência e após a verificação prevista no 
artigo 9.º, n.º 6. Pode declarar emergência
comunitária para regiões geográficas 
especificamente afectadas que englobem 
mais do que um Estado-Membro.

1. A Comissão declara uma emergência 
comunitária a pedido de uma autoridade 
competente ou se a Comunidade perder 
mais de 10 % das suas importações diárias 
de gás de países terceiros, segundo os 
cálculos da ENTSO-G. Declara emergência 
comunitária no caso de mais de uma 
autoridade competente declararem 
emergência e após a verificação prevista no 
artigo 9.º, n.º 6. Declara emergência
comunitária para regiões geográficas 
especificamente afectadas que englobem 
mais do que um Estado-Membro.

Or. en

Justificação

Espera-se que a Comissão Europeia inicie a sua acção a nível comunitário quando pelo 
menos um Estado-Membro for afectado pela perturbação no aprovisionamento de gás. A 
Comissão deve desempenhar sobretudo um papel de assistente político. Sabemos que as 
acções concretas terão uma dimensão regional devido à especificidade do sector do gás, 
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além de que será mais natural os países vizinhos entreajudarem-se do que receberem ajuda 
de países de outras regiões do globo. 

Alteração 398
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Logo que declara emergência 
comunitária, a Comissão convoca o Grupo 
de Coordenação do Gás. 

2. A Comissão convoca o Grupo de 
Coordenação do Gás logo que:

- haja sinais evidentes de uma ameaça de 
perturbação no aprovisionamento de gás, 
eventualmente originados pelo 
mecanismo de alerta precoce;
- sejam declarados num Estado-Membro 
níveis de crise Alerta Precoce, Alerta ou 
Emergência; ou
- seja declarada uma emergência na 
União.

Or. en

Justificação

O Grupo de Coordenação do Gás deve ser convocado na fase mais precoce possível da 
eventual crise para assegurar uma troca de informações eficaz e apoiar um processo de 
tomada de decisões eficiente durante a situação de crise. 

Alteração 399
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Logo que declara emergência 
comunitária, a Comissão convoca o Grupo 
de Coordenação do Gás.

2. Logo que declara emergência na União, 
a Comissão convoca o Grupo de 
Coordenação do Gás.
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Or. en

Alteração 400
Christian Ehler, Markus Pieper

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em situação de emergência comunitária, 
a Comissão coordena as acções das 
autoridades competentes. Em particular, a 
Comissão assegura a troca de informações 
e a coerência e eficácia das acções a nível 
dos Estados-Membros e regional em 
relação ao nível comunitário, e coordena as 
acções relativas aos países terceiros. A 
Comissão pode convocar um grupo de 
gestão da crise composto, nomeadamente, 
por representantes do sector e dos 
Estados-Membros envolvidos na situação 
de emergência.

3. Em situação de emergência comunitária, 
a Comissão coordena as acções das 
autoridades competentes por intermédio do 
Grupo de Coordenação do Gás, que é 
consultado antes de ser tomada qualquer 
decisão. Em particular, a Comissão 
assegura a troca de informações e a 
coerência e eficácia das acções a nível dos 
Estados-Membros e regional em relação ao 
nível comunitário, e coordena as acções 
relativas aos países terceiros através do 
Vice-Presidente da Comissão/Alto 
Representante para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança e 
do Comissário responsável pela Energia.
A Comissão convoca um grupo de gestão 
da crise composto, nomeadamente, por 
representantes do sector e dos 
Estados-Membros envolvidos na situação 
de emergência. A Comissão organiza as 
tarefas e as obrigações desse grupo de 
gestão da crise, tendo em conta as 
prerrogativas do Grupo de Coordenação 
do Gás. A Comissão certifica-se de que o 
Grupo de Coordenação do Gás seja 
regularmente informado sobre o trabalho 
desenvolvido pelo grupo de gestão da 
crise.

Or. en

Justificação

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

Alteração 401
Takis Hadjigeorgiou

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em situação de emergência comunitária, 
a Comissão coordena as acções das 
autoridades competentes. Em particular, a 
Comissão assegura a troca de informações 
e a coerência e eficácia das acções a nível 
dos Estados-Membros e regional em 
relação ao nível comunitário, e coordena as 
acções relativas aos países terceiros. A 
Comissão pode convocar um grupo de 
gestão da crise composto, nomeadamente, 
por representantes do sector e dos 
Estados-Membros envolvidos na situação 
de emergência. 

3. Em situação de emergência comunitária, 
a Comissão coordena as acções das 
autoridades competentes, sem pôr em 
causa o direito de os Estados-Membros se 
responsabilizarem pela segurança do seu 
aprovisionamento. Em particular, a 
Comissão incentiva a troca de informações 
e a coerência e eficácia das acções a nível 
dos Estados-Membros e regional em 
relação ao nível comunitário, e coordena as 
acções relativas aos países terceiros, em 
consulta com os mesmos.

Or. en

Alteração 402
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em situação de emergência comunitária, 
a Comissão coordena as acções das 
autoridades competentes. Em particular, a 
Comissão assegura a troca de informações 
e a coerência e eficácia das acções a nível 
dos Estados-Membros e regional em 
relação ao nível da União, e coordena as 
acções relativas aos países terceiros. A 
Comissão pode convocar um grupo de 

3. Em situação de emergência comunitária, 
a Comissão, em concertação com o Grupo 
de Coordenação do Gás, coordena as 
acções dos Estados-Membros. Em 
particular, a Comissão assegura a troca de 
informações e a coerência e eficácia das 
acções a nível dos Estados-Membros e 
regional em relação ao nível da União, e 
coordena as acções relativas aos países 
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gestão da crise composto, nomeadamente, 
por representantes do sector e dos Estados-
Membros envolvidos na situação de 
emergência. 

terceiros. A Comissão pode, em 
concertação com o Grupo de 
Coordenação do Gás, convocar um grupo 
de gestão da crise composto, 
nomeadamente, por representantes do 
sector e dos Estados-Membros envolvidos 
na situação de emergência.

Or. de

Justificação

O papel do gás natural nos diferentes Estados-Membros, o desenvolvimento da infra-
estrutura e o avanço no pano da criação de redes com os Estados vizinhos é tão diferenciado, 
que a introdução de medidas para cada caso de perturbação do aprovisionamento deve ser 
precedida por uma discussão num órgão especializado.  Neste contexto, é pertinente o Grupo 
de Coordenação do Gás, cujo papel deve ser claramente reforçado. 

Alteração 403
Aldo Patriciello

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em situação de emergência comunitária, 
a Comissão coordena as acções das 
autoridades competentes. Em particular, a 
Comissão assegura a troca de informações 
e a coerência e eficácia das acções a nível 
dos Estados-Membros e regional em 
relação ao nível comunitário, e coordena 
as acções relativas aos países terceiros. A 
Comissão pode convocar um grupo de 
gestão da crise composto, nomeadamente, 
por representantes do sector e dos 
Estados-Membros envolvidos na situação 
de emergência.

3. Em situação de emergência comunitária, 
a Comissão assegura a coordenação das
acções de emergência das autoridades 
competentes. Em particular, a Comissão 
assegura a troca de informações e a 
coerência e eficácia das acções a nível dos 
Estados-Membros e regional em relação ao 
nível comunitário, e pode assegurar a 
coordenação das acções relativas aos 
países terceiros. A Comissão pode 
convocar um grupo de gestão da crise 
composto, nomeadamente, por 
representantes do sector e dos 
Estados-Membros envolvidos na situação 
de emergência.

Or. en
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Justificação

As competências da Comissão devem visar a máxima eficácia das suas acções sem afectar, 
por outro lado, a possibilidade de os Estados-Membros determinarem as medidas mais 
adequadas em função das suas situações nacionais específicas. As distorções de concorrência 
e a limitação das iniciativas a nível de projectos e de infra-estruturas dos Estados-Membros e 
das empresas europeias devem ser evitadas.

Alteração 404
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em situação de emergência comunitária, 
a Comissão coordena as acções das 
autoridades competentes. Em particular, a 
Comissão assegura a troca de informações 
e a coerência e eficácia das acções a nível 
dos Estados-Membros e regional em 
relação ao nível comunitário, e coordena 
as acções relativas aos países terceiros. A 
Comissão pode convocar um grupo de 
gestão da crise composto, nomeadamente, 
por representantes do sector e dos 
Estados-Membros envolvidos na situação 
de emergência.

3. Em situação de emergência comunitária, 
a Comissão assegura a coordenação das
acções de emergência das autoridades 
competentes. Em particular, a Comissão 
assegura a troca de informações e a 
coerência e eficácia das acções a nível dos 
Estados-Membros e regional em relação ao 
nível comunitário, e pode assegurar a 
coordenação das acções relativas aos 
países terceiros. A Comissão pode 
convocar um grupo de gestão da crise 
composto, nomeadamente, por 
representantes do sector e dos 
Estados-Membros envolvidos na situação 
de emergência.

Or. en

Justificação

As competências da Comissão devem visar a máxima eficácia das suas acções sem afectar, 
por outro lado, a possibilidade de os Estados-Membros determinarem as medidas mais 
adequadas em função das suas situações nacionais específicas. As distorções de concorrência 
e a limitação das iniciativas a nível de projectos e de infra-estruturas dos Estados-Membros e 
das empresas europeias devem ser evitadas.



PE438.242v01-00 46/108 AM\802059PT.doc

PT

Alteração 405
Patrizia Toia, Anni Podimata

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em situação de emergência comunitária, 
a Comissão coordena as acções das 
autoridades competentes. Em particular, a 
Comissão assegura a troca de informações 
e a coerência e eficácia das acções a nível 
dos Estados-Membros e regional em 
relação ao nível comunitário, e coordena 
as acções relativas aos países terceiros. A 
Comissão pode convocar um grupo de 
gestão da crise composto, nomeadamente, 
por representantes do sector e dos 
Estados-Membros envolvidos na situação 
de emergência.

3. Em situação de emergência comunitária, 
a Comissão assegura a coordenação das
acções de emergência das autoridades 
competentes. Em particular, a Comissão 
assegura a troca de informações e a 
coerência e eficácia das acções a nível dos 
Estados-Membros e regional em relação ao 
nível comunitário, e pode assegurar a 
coordenação das acções relativas aos 
países terceiros. A Comissão pode 
convocar um grupo de gestão da crise 
composto, nomeadamente, por 
representantes do sector e dos 
Estados-Membros envolvidos na situação 
de emergência.

Or. en

Justificação

As competências da Comissão devem visar a máxima eficácia das suas acções sem afectar, 
por outro lado, a possibilidade de os Estados-Membros determinarem as medidas mais 
adequadas em função das suas situações nacionais específicas. As distorções de concorrência 
e a limitação das iniciativas a nível de projectos e de infra-estruturas dos Estados-Membros e 
das empresas europeias devem ser evitadas.

Alteração 406
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em situação de emergência comunitária, 
a Comissão coordena as acções das
autoridades competentes. Em particular, a 
Comissão assegura a troca de informações 
e a coerência e eficácia das acções a nível 

3. Em situação de emergência comunitária, 
a Comissão coordena as acções das
autoridades competentes após consulta 
com o Grupo de Coordenação do Gás. Em 
particular, a Comissão assegura a troca de 
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dos Estados-Membros e regional em 
relação ao nível comunitário, e coordena as 
acções relativas aos países terceiros. A 
Comissão pode convocar um grupo de 
gestão da crise composto, nomeadamente, 
por representantes do sector e dos 
Estados-Membros envolvidos na situação 
de emergência.

informações e a coerência e eficácia das 
acções a nível dos Estados-Membros e 
regional em relação ao nível comunitário, e 
coordena as acções relativas aos países 
terceiros. A Comissão pode convocar um 
grupo de gestão da crise composto, 
nomeadamente, por representantes do 
sector e dos Estados-Membros envolvidos 
na situação de emergência.

Or. en

Justificação

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

Alteração 407
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em situação de emergência comunitária, 
a Comissão coordena as acções das
autoridades competentes. Em particular, a 
Comissão assegura a troca de informações 
e a coerência e eficácia das acções a nível 
dos Estados-Membros e regional em 
relação ao nível comunitário, e coordena as 
acções relativas aos países terceiros. A 
Comissão pode convocar um grupo de 
gestão da crise composto, nomeadamente, 
por representantes do sector e dos 
Estados-Membros envolvidos na situação 
de emergência.

3. Em situação de emergência comunitária, 
a Comissão coordena as acções das
autoridades competentes após consulta 
com o Grupo de Coordenação do Gás. Em 
particular, a Comissão assegura a troca de 
informações e a coerência e eficácia das 
acções a nível dos Estados-Membros e 
regional em relação ao nível comunitário, e 
coordena as acções relativas aos países 
terceiros. A Comissão pode convocar um 
grupo de gestão da crise composto, 
nomeadamente, por representantes do 
sector e dos Estados-Membros envolvidos 
na situação de emergência.
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Or. en

Alteração 408
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em situação de emergência comunitária, 
a Comissão coordena as acções das
autoridades competentes. Em particular, a 
Comissão assegura a troca de informações 
e a coerência e eficácia das acções a nível 
dos Estados-Membros e regional em 
relação ao nível comunitário, e coordena as 
acções relativas aos países terceiros. A 
Comissão pode convocar um grupo de 
gestão da crise composto, nomeadamente, 
por representantes do sector e dos 
Estados-Membros envolvidos na situação 
de emergência.

3. Em situação de emergência comunitária, 
a Comissão coordena as acções das
autoridades competentes após consulta 
com o Grupo de Coordenação do Gás. Em 
particular, a Comissão assegura a troca de 
informações e a coerência e eficácia das 
acções a nível dos Estados-Membros e 
regional em relação ao nível comunitário, e 
coordena as acções relativas aos países 
terceiros. A Comissão pode convocar um 
grupo de gestão da crise composto, 
nomeadamente, por representantes do 
sector e dos Estados-Membros envolvidos 
na situação de emergência.

Or. en

Justificação

Na qualidade de organismo especializado constituído por diferentes entidades 
(representantes do sector do gás, da ENTSO-G, dos clientes pertinentes, das autoridades 
nacionais competentes e da ACER), o Grupo de Coordenação do Gás (GCG) parece ser o 
melhor fórum para o debate e a partilha de experiências, bem como para consultas formais e 
a coordenação com as partes interessadas. Por conseguinte, o GCG deve facilitar a 
coordenação das acções relacionadas com a segurança do aprovisionamento. Nesta medida, 
o GCG deve ser regularmente consultado, em conformidade com as disposições do presente 
regulamento. 
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Alteração 409
Aldo Patriciello

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. Caso considere que, numa emergência
comunitária, uma acção empreendida por 
uma autoridade competente ou por uma 
empresa de gás natural não é apropriada 
para lidar com a emergência, ou coloca 
seriamente em perigo a situação noutro 
Estado-Membro, a Comissão pode emitir 
um parecer destinado à autoridade 
competente.

No prazo de três dias após a notificação 
do pedido da Comissão, a autoridade 
competente em causa altera a sua acção e 
notifica a Comissão ou expõe à Comissão 
as razões por que não está de acordo com 
o seu pedido. Neste caso, a Comissão pode 
alterar ou retirar o seu pedido.
Se, no prazo de três dias, a Comissão 
decidir não alterar nem retirar o seu 
pedido, a autoridade competente deve dar 
cumprimento sem demora ao pedido da 
Comissão. 

Or. en

Justificação

As competências da Comissão devem visar a máxima eficácia das suas acções sem afectar, 
por outro lado, a possibilidade de os Estados-Membros determinarem as medidas mais 
adequadas em função das suas situações nacionais específicas. As distorções de concorrência 
e a limitação das iniciativas a nível de projectos e de infra-estruturas dos Estados-Membros e 
das empresas europeias devem ser evitadas.
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Alteração 410
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. Caso considere que, numa emergência
comunitária, uma acção empreendida por 
uma autoridade competente ou por uma 
empresa de gás natural não é apropriada 
para lidar com a emergência, ou coloca 
seriamente em perigo a situação noutro 
Estado-Membro, a Comissão pode emitir 
um parecer destinado à autoridade 
competente.

No prazo de três dias após a notificação 
do pedido da Comissão, a autoridade 
competente em causa altera a sua acção e 
notifica a Comissão ou expõe à Comissão 
as razões por que não está de acordo com 
o seu pedido. Neste caso, a Comissão pode 
alterar ou retirar o seu pedido.
Se, no prazo de três dias, a Comissão 
decidir não alterar nem retirar o seu 
pedido, a autoridade competente deve dar 
cumprimento sem demora ao pedido da 
Comissão.

Or. en

Justificação

As competências da Comissão devem visar a máxima eficácia das suas acções sem afectar, 
por outro lado, a possibilidade de os Estados-Membros determinarem as medidas mais 
adequadas em função das suas situações nacionais específicas. As distorções de concorrência 
e a limitação das iniciativas a nível de projectos e de infra-estruturas dos Estados-Membros e 
das empresas europeias devem ser evitadas.
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Alteração 411
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

No prazo de três dias após a notificação 
do pedido da Comissão, a autoridade 
competente em causa altera a sua acção e 
notifica a Comissão ou expõe à Comissão 
as razões por que não está de acordo com 
o seu pedido. Neste caso, a Comissão pode 
alterar ou retirar o seu pedido.
Se, no prazo de três dias, a Comissão 
decidir não alterar nem retirar o seu 
pedido, a autoridade competente deve dar 
cumprimento sem demora ao pedido da 
Comissão.

Or. en

Justificação

As acções preventivas e os planos de emergência são adaptados à situação e aos recursos dos 
mercados nacionais e regionais com vista a fazer face a uma emergência relacionada com o 
aprovisionamento de gás. Por conseguinte, a Comissão não deve dispor de poderes 
excessivos para avaliar esses planos nem recomendar às autoridades nacionais competentes 
e às empresas de gás natural que modifiquem a sua acção. Além disso, tal transferência de 
autoridade para a Comissão não parece ser compatível com os artigos 5.º e 6.º da Directiva 
2009/73/CE, que confere aos Estados-Membros um papel preponderante para salvaguardar 
a segurança do aprovisionamento de gás.
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Alteração 412
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. Caso considere, em concertação com o 
Grupo de Coordenação do Gás, que, numa 
emergência comunitária, uma acção 
empreendida por um Estado-Membro ou 
por uma empresa de gás natural não é 
apropriada para lidar com a emergência, ou 
coloca seriamente em perigo a situação 
noutros Estados-Membros, a Comissão 
exige ao Estado-Membro ou à empresa de 
gás natural que modifique a sua acção.

No prazo de três dias após a notificação do 
pedido da Comissão, a autoridade 
competente em causa altera a sua acção e 
notifica a Comissão ou expõe à Comissão 
as razões por que não está de acordo com o 
seu pedido.

No prazo de três dias após a notificação do 
pedido da Comissão, o Estado-Membro 
em causa altera a sua acção e notifica a 
Comissão ou expõe à Comissão as razões 
por que não está de acordo com o seu 
pedido.

Se, no prazo de três dias, a Comissão 
decidir não alterar nem retirar o seu 
pedido, a autoridade competente deve dar 
cumprimento sem demora ao pedido da 
Comissão. 

Se, no prazo de três dias, a Comissão 
decidir não alterar nem retirar o seu 
pedido, o Estado-Membro deve dar 
cumprimento sem demora ao pedido da 
Comissão.

Or. de

Justificação

O papel do gás natural nos diferentes Estados-Membros, o desenvolvimento da infra-
estrutura e o avanço no pano da criação de redes com os Estados vizinhos é tão diferenciado, 
que a introdução de medidas para cada caso de perturbação do aprovisionamento deve ser 
precedida por uma discussão num órgão especializado. Neste contexto, é pertinente o Grupo 
de Coordenação do Gás, cujo papel deve ser claramente reforçado. 
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Alteração 413
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

4. Caso considere que, numa emergência
comunitária, uma acção empreendida por 
uma autoridade competente ou por uma 
empresa de gás natural não é apropriada 
para lidar com a emergência, ou coloca 
seriamente em perigo a situação noutros 
Estados-Membros, a Comissão exige à 
autoridade competente ou à empresa de gás 
natural que modifique a sua acção. O 
pedido da Comissão especifica as medidas 
a tomar pela autoridade competente ou 
empresa de gás natural com vista a repor 
o funcionamento do mercado interno do 
gás.

Or. en

Alteração 414
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

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

Alteração 415
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Na qualidade de organismo especializado constituído por diferentes entidades 
(representantes do sector do gás, da ENTSO-G, dos clientes pertinentes, das autoridades 
nacionais competentes e da ACER), o Grupo de Coordenação do Gás (GCG) parece ser o 
melhor fórum para o debate e a partilha de experiências, bem como para consultas formais e 
a coordenação com as partes interessadas.
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Alteração 416
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

As an expert Body composed of different stakeholders (gas industry representatives, ENTSO-
G, the relevant customers, the national competent authorities and ACER), the Gas 
Coordination Group (GCG) seems to be the best forum for discussion, sharing of experiences, 
as well as formal consultations and coordination with interested parties. Natural gas 
undertakings will be in direct relationship with national competent authorities and therefore 
should not receive instructions directly from the Commission because these instructions may 
not be in line with the actions the undertakings are expected to take in the context of the 
applicable national plans. Therefore to avoid any conflict of duties and responsibilities and to 
ensure a clear legal framework, the reference to gas undertakings in Article 10.4 (1) should 
be deleted.

Alteração 417
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Caso considere que, numa emergência
comunitária, uma acção empreendida por 
uma autoridade competente ou por uma 
empresa de gás natural não é apropriada 

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

para lidar com a emergência, ou coloca 
seriamente em perigo a situação noutros 
Estados-Membros, a Comissão, após 
consultar o Grupo de Coordenação do 
Gás, exige à autoridade competente ou à 
empresa de gás natural que modifique a sua 
acção.

Or. en

Alteração 418
Takis Hadjigeorgiou

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 419
Takis Hadjigeorgiou

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No prazo de três dias após a notificação do 
pedido da Comissão, a autoridade 
competente em causa altera a sua acção e 
notifica a Comissão ou expõe à Comissão 
as razões por que não está de acordo com o 

Num prazo razoável após a notificação do 
pedido da Comissão, a autoridade 
competente em causa altera a sua acção e 
notifica a Comissão ou expõe à Comissão 
as razões por que não está de acordo com o 
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seu pedido. Neste caso, a Comissão pode 
alterar ou retirar o seu pedido.

seu pedido. Neste caso, a Comissão pode 
alterar ou retirar o seu pedido.

Or. en

Alteração 420
Takis Hadjigeorgiou

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Se, no prazo de três dias, a Comissão 
decidir não alterar nem retirar o seu 
pedido, a autoridade competente deve dar 
cumprimento sem demora ao pedido da 
Comissão. 

Suprimido

Or. en

Alteração 421
Konrad Szymański

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Se considerar que, em caso de 
emergência comunitária, as acções 
tomadas pelas autoridades competentes
ou pelas empresas de gás natural não são 
eficazes para lidar com a emergência 
comunitária, a Comissão tem o direito de 
actuar directamente, aplicando as 
medidas enunciadas nos anexos II e III 
para restaurar de imediato o 
aprovisionamento de gás aos mercados 
afectados. O envolvimento directo da 
Comissão é permitido até que o 
funcionamento do mercado interno do gás 
natural seja reposto.
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A Comissão, após consultar as 
autoridades competentes, estabelece os 
mecanismos de compensação 
comunitários com base num padrão de 
referência de mercado pré-definido, 
incluindo um prémio adequado para as 
empresas de gás natural que tenham 
disponibilizado os seus recursos de gás 
natural para fazer face à emergência 
comunitária.

Or. en

Alteração 422
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A autoridade competente ou as 
empresas de gás natural não podem em 
momento algum introduzir qualquer 
medida que restrinja o fluxo de gás dentro 
do mercado interno.

5. Os Estados-Membros e as autoridades 
competentes não introduzem qualquer 
medida que restrinja indevidamente o 
fluxo dos volumes de gás contratados 
através das fronteiras, sem prejuízo das 
suas obrigações legais em relação à 
saúde, à segurança e às questões 
ambientais.

Or. en

Justificação

É necessário distinguir claramente as responsabilidades específicas das diferentes partes 
interessadas. Isto é especialmente importante nas emergências muito graves que afectam 
vários Estados-Membros e quando os mecanismos baseados no mercado são insuficientes 
para resolver a situação. Esta alteração assegura ainda a coerência entre o n.º 5 do artigo 
10.º e o n.º 3 do artigo 9.º da proposta de regulamento. Além disso, as empresas têm de 
respeitar numerosas disposições jurídicas sobre as questões supracitadas. As novas 
disposições não devem entrar em conflito com as anteriores.
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Alteração 423
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Numa situação de emergência
comunitária, os Estados-Membros têm de 
garantir que o acesso transfronteiras às 
instalações de armazenamento se mantenha 
e não podem pôr em vigor quaisquer 
disposições legais que restrinjam 
indevidamente os fluxos de gás para os 
mercados afectados.

6. Numa situação de emergência
comunitária, os Estados-Membros têm de 
garantir que o acesso transfronteiras às 
instalações de armazenamento com base 
nos acordos comerciais existentes se 
mantenha e não podem pôr em vigor 
quaisquer disposições legais que restrinjam 
indevidamente os fluxos dos volumes de 
gás contratados para os mercados 
afectados.

Or. en

Justificação

Havia que esclarecer que este acesso é concedido com base em acordos comerciais, a fim de 
que os acordos em causa sejam protegidos. É necessário distinguir claramente as 
responsabilidades específicas das diferentes partes interessadas. Isto é especialmente 
importante nas emergências muito graves que afectam vários Estados-Membros e quando os 
mecanismos baseados no mercado são insuficientes para resolver a situação. Os contratos 
comerciais também devem ser respeitados em caso de emergência comunitária.

Alteração 424
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski

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

Texto da Comissão Alteração

6-A. Se considerar que, em caso de 
emergência comunitária, as acções 
tomadas pelas autoridades competentes 
ou pelas empresas de gás natural são 
insuficientes, a Comissão tem o direito de 
actuar directamente, aplicando as 
medidas enunciadas nos anexos II e III 
para restaurar o aprovisionamento de gás 
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aos mercados afectados.
A Comissão, após consultar as 
autoridades competentes, estabelece os 
mecanismos de compensação 
comunitários com base num padrão de 
referência de mercado pré-definido, 
incluindo um prémio adequado para as 
empresas de gás natural que tenham 
disponibilizado os seus recursos de gás 
natural para fazer face à emergência 
comunitária.

Or. en

Justificação

The Commission should coordinate the actions of the natural gas undertakings and national 
competent authorities until the normal functioning of the market is restored.  However, if the 
voluntary actions undertaken at national level turn out to be ineffective, the Commission 
should be entitled – as a last resort - to take measures on its own responsibility. Those 
measures should be precisely limited to those which are indispensible to restore the 
functioning of internal market and should be also accompanied by a compensation 
mechanism, securing the minimal interests of the gas undertakings making their gas 
resources available. 

Alteração 425
Christian Ehler, Markus Pieper

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão estabelece uma lista de 
reserva permanente para uma task force de 
monitorização composta por peritos do 
sector e por representantes da Comissão. A 
task force de monitorização pode entrar em 
funções quando necessário e monitoriza e 
comunica os fluxos de gás dentro e fora da
Comunidade, em cooperação com os 
países fornecedores e de trânsito.

7. A Comissão estabelece uma lista de 
reserva permanente para uma task force de 
monitorização composta por peritos do 
sector, por representantes da Comissão e 
por membros dos serviços afectados ao 
Comissário responsável pela Energia e ao 
Vice-Presidente da Comissão/Alto 
Representante para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança. A 
task force de monitorização pode entrar em 
funções quando necessário e monitoriza e 
comunica os fluxos de gás dentro e fora da
União, em cooperação com os países 
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fornecedores e de trânsito.

Or. en

Justificação

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

Alteração 426
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 10– n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão estabelece uma lista de 
reserva permanente para uma task force de 
monitorização composta por peritos do 
sector e por representantes da Comissão. A 
task force de monitorização pode entrar em 
funções quando necessário e monitoriza e 
comunica os fluxos de gás dentro e fora da 
Comunidade, em cooperação com os países 
fornecedores e de trânsito. 

7. A Comissão estabelece uma lista de 
reserva permanente para uma task force de 
monitorização composta por peritos do 
sector e por representantes da Comissão. A 
task force de monitorização pode entrar em 
funções quando necessário e monitoriza e 
comunica os fluxos de gás dentro e fora da 
Comunidade, em cooperação com os países 
fornecedores e de trânsito. No contexto da 
selecção dos peritos e dos representantes 
da Comissão, cumpre ter em conta, numa 
mesma medida, tanto os aspectos 
profissionais, como o princípio do 
equilíbrio regional.

Or. hu

Justificação

Os membros que deverão participar no trabalho da task force de monitorização devem ser 
chamados a exercer as respectivas funções com base no princípio do equilíbrio regional e 
dos conhecimentos técnicos especializados. Ao acometer crises de aprovisionamento 
regional, um importante papel pode ser desempenhado por peritos detentores do necessário 
conhecimento local.
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Alteração 427
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão estabelece uma lista de 
reserva permanente para uma task force de 
monitorização composta por peritos do 
sector e por representantes da Comissão. A 
task force de monitorização pode entrar em 
funções quando necessário e monitoriza e 
comunica os fluxos de gás dentro e fora da
Comunidade, em cooperação com os 
países fornecedores e de trânsito.

7. A Comissão, após tomar devidamente 
em conta o parecer do Grupo de 
Coordenação do Gás, estabelece uma lista 
de reserva permanente para uma task force 
de monitorização composta por peritos do 
sector e por representantes da Comissão. A 
task force de monitorização pode entrar em 
funções quando necessário e monitoriza e 
comunica os fluxos de gás dentro e fora da
União, em cooperação com os países 
produtores e de trânsito.

Or. en

Justificação

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

Alteração 428
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão estabelece uma lista de 
reserva permanente para uma task force de 
monitorização composta por peritos do 
sector e por representantes da Comissão. A 

7. A Comissão, após tomar devidamente 
em conta o parecer do Grupo de 
Coordenação do Gás, estabelece uma lista 
de reserva permanente para uma task force 
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task force de monitorização pode entrar em 
funções quando necessário e monitoriza e 
comunica os fluxos de gás dentro e fora da
Comunidade, em cooperação com os 
países fornecedores e de trânsito.

de monitorização composta por peritos do 
sector e por representantes da Comissão. A 
task force de monitorização pode entrar em 
funções quando necessário e monitoriza e 
comunica os fluxos de gás dentro e fora da
União, em cooperação com os países 
produtores e de trânsito.

Or. en

Justificação

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

Alteração 429
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão estabelece uma lista de 
reserva permanente para uma task force de 
monitorização composta por peritos do 
sector e por representantes da Comissão. A 
task force de monitorização pode entrar em 
funções quando necessário e monitoriza e 
comunica os fluxos de gás dentro e fora da
Comunidade, em cooperação com os 
países fornecedores e de trânsito.

7. A Comissão, após tomar devidamente 
em conta o parecer do Grupo de 
Coordenação do Gás, estabelece uma lista 
de reserva permanente para uma task force 
de monitorização composta por peritos do 
sector e por representantes da Comissão. A 
task force de monitorização pode entrar em 
funções quando necessário e monitoriza e 
comunica os fluxos de gás dentro e fora da
União, em cooperação com os países 
produtores e de trânsito.

Or. en

Justificação

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

Alteração 430
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão estabelece uma lista de 
reserva permanente para uma task force de 
monitorização composta por peritos do 
sector e por representantes da Comissão. A 
task force de monitorização pode entrar em 
funções quando necessário e monitoriza e 
comunica os fluxos de gás dentro e fora da
Comunidade, em cooperação com os 
países fornecedores e de trânsito.

7. A Comissão, após tomar devidamente 
em conta o parecer do Grupo de 
Coordenação do Gás, estabelece uma lista 
de reserva permanente para uma task force 
de monitorização composta por peritos do 
sector e por representantes da Comissão. A 
task force de monitorização pode entrar em 
funções quando necessário e monitoriza e 
comunica os fluxos de gás dentro e fora da
União, em cooperação com os países 
produtores e de trânsito.

Or. en

Justificação

Na qualidade de organismo especializado constituído por diferentes entidades 
(representantes do sector do gás, da ENTSO-G, dos clientes pertinentes, das autoridades 
nacionais competentes e da ACER), o Grupo de Coordenação do Gás (GCG) parece ser o 
melhor fórum para o debate e a partilha de experiências, bem como para consultas formais e 
a coordenação com as partes interessadas. Por conseguinte, o GCG deve facilitar a 
coordenação das acções relacionadas com a segurança do aprovisionamento. Nesta medida, 
o GCG deve ser regularmente consultado pela Comissão, em conformidade com as 
disposições do presente regulamento.
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Alteração 431
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão estabelece uma lista de 
reserva permanente para uma task force de 
monitorização composta por peritos do 
sector e por representantes da Comissão. A 
task force de monitorização pode entrar em 
funções quando necessário e monitoriza e 
comunica os fluxos de gás dentro e fora da
Comunidade, em cooperação com os 
países fornecedores e de trânsito.

7. A Comissão, após consulta do Grupo de 
Coordenação do Gás, estabelece uma lista 
de reserva permanente para uma task force 
de monitorização composta por peritos do 
sector e por representantes da Comissão. A 
task force de monitorização pode entrar em 
funções quando necessário e monitoriza e 
comunica os fluxos de gás dentro e fora da
União, em cooperação com os países 
fornecedores e de trânsito.

Or. en

Alteração 432
Takis Hadjigeorgiou

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão estabelece uma lista de 
reserva permanente para uma task force de 
monitorização composta por peritos do 
sector e por representantes da Comissão. A 
task force de monitorização pode entrar em 
funções quando necessário e monitoriza e 
comunica os fluxos de gás dentro e fora da
Comunidade, em cooperação com os 
países fornecedores e de trânsito.

7. A Comissão estabelece uma lista de 
reserva permanente para uma task force de 
monitorização composta por peritos do 
sector e por representantes de todos os 
Estados-Membros. A task force de 
monitorização pode entrar em funções 
quando necessário e monitoriza e comunica 
os fluxos de gás dentro e fora da União,
sempre em cooperação com os países 
fornecedores e de trânsito.

Or. en
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Alteração 433
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. É instituído um grupo de coordenação 
para o sector do gás para facilitar a 
coordenação das medidas relativas à 
segurança do aprovisionamento. O grupo é 
constituído por representantes das 
autoridades competentes, da ACER, da 
ENTSO-G e de organismos representativos 
do sector em causa e dos clientes 
pertinentes. A Comissão decide a 
composição do grupo garantindo a sua 
representatividade e exerce nele as funções 
de presidente. O grupo estabelece o seu 
regulamento interno.

1. É instituído um grupo de coordenação 
para o sector do gás para facilitar a 
coordenação das medidas relativas à 
segurança do aprovisionamento. O grupo é 
constituído por representantes das 
autoridades competentes, das entidades 
reguladoras nacionais nos casos em que 
não integrem as autoridades competentes,
da ACER, da ENTSO-G e de organismos 
representativos do sector em causa e do 
sector da electricidade, bem como dos 
clientes pertinentes. A Comissão decide a 
composição do grupo garantindo a sua 
representatividade e exerce nele as funções 
de presidente. O grupo estabelece o seu 
regulamento interno.

Or. de

Justificação

O Grupo de Coordenação do Gás desempenhou um papel central no contexto da última crise 
do gás. É certamente vantajoso que a Comissão supervisione os planos nacionais e que 
labore no sentido de um certo grau de harmonização. Não obstante, o Grupo de 
Coordenação do Gás deveria manter um papel central. Importa reforçar as competências do 
Grupo de Coordenação do Gás.

Alteração 434
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É instituído um grupo de coordenação 
para o sector do gás para facilitar a 
coordenação das medidas relativas à 
segurança do aprovisionamento. O grupo é 

1. É instituído um grupo de coordenação 
para o sector do gás para facilitar a 
coordenação das medidas relativas à 
segurança do aprovisionamento. O grupo é 
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constituído por representantes das 
autoridades competentes, da ACER, da 
ENTSO-G e de organismos representativos 
do sector em causa e dos clientes 
pertinentes. A Comissão decide a 
composição do grupo garantindo a sua 
representatividade e exerce nele as funções 
de presidente. O grupo estabelece o seu 
regulamento interno.

constituído por representantes das 
autoridades competentes, da ACER, da 
ENTSO-G e de organismos representativos 
do sector em causa e dos clientes 
pertinentes, bem como por representantes 
da indústria de geração de energia. A 
Comissão decide a composição do grupo 
garantindo a sua representatividade e 
exerce nele as funções de presidente. O 
grupo estabelece o seu regulamento 
interno.

Or. en

Justificação

O papel do Grupo de Coordenação do Gás é muito importante e, uma vez que a sua função 
vai muito além de um mero carácter consultivo, pois avalia a situação do aprovisionamento 
energético e constitui uma boa plataforma para a cooperação entre todas as partes 
interessadas, deve ser igualmente composto de representantes da indústria de geração de 
energia eléctrica.

Alteração 435
Takis Hadjigeorgiou

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É instituído um grupo de coordenação 
para o sector do gás para facilitar a 
coordenação das medidas relativas à 
segurança do aprovisionamento. O grupo é 
constituído por representantes das 
autoridades competentes, da ACER, da 
ENTSO-G e de organismos representativos 
do sector em causa e dos clientes 
pertinentes. A Comissão decide a 
composição do grupo garantindo a sua 
representatividade e exerce nele as 
funções de presidente. O grupo estabelece 
o seu regulamento interno.

1. É instituído um grupo de coordenação 
para o sector do gás para facilitar a 
coordenação das medidas relativas à 
segurança do aprovisionamento. O grupo é 
constituído por representantes de todos os 
Estados-Membros, da ACER, da 
ENTSO-G e de organismos representativos 
do sector em causa e dos clientes 
pertinentes. É assegurada a representação 
de todos os Estados-Membros.

Or. en
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Alteração 436
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.° 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O grupo garante a representatividade 
de todas as partes interessadas com base 
na especificidade dos argumentos em 
matéria de segurança ou, em caso de 
emergência, em relação a todas as regiões 
envolvidas no processo de emergência.

Or. it

Justificação

O Grupo de Coordenação terá uma composição variável em função das questões que forem 
tratadas.

Alteração 437
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. O Grupo de Coordenação do Gás assiste
a Comissão nomeadamente no que respeita 
às seguintes questões:

2. Em conformidade com as disposições 
do presente regulamento, o Grupo de 
Coordenação do Gás coopera 
estreitamente com a Comissão,
nomeadamente no que respeita às seguintes 
questões:

Or. en

Justificação

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

Alteração 438
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. O Grupo de Coordenação do Gás assiste
a Comissão nomeadamente no que respeita 
às seguintes questões:

2. Em conformidade com as disposições 
do presente regulamento, o Grupo de 
Coordenação do Gás coopera 
estreitamente com a Comissão,
nomeadamente no que respeita às seguintes 
questões:

Or. en

Justificação

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

Alteração 439
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. O Grupo de Coordenação do Gás assiste
a Comissão nomeadamente no que respeita 
às seguintes questões:

2. Em conformidade com as disposições 
do presente regulamento, o Grupo de 
Coordenação do Gás coopera 
estreitamente com a Comissão,
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nomeadamente no que respeita às seguintes 
questões:

Or. en

Justificação

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

Alteração 440
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. O Grupo de Coordenação do Gás assiste
a Comissão nomeadamente no que respeita 
às seguintes questões:

2. Em conformidade com as disposições 
do presente regulamento, o Grupo de 
Coordenação do Gás coopera 
estreitamente com a Comissão,
nomeadamente no que respeita às seguintes 
questões:

Or. en

Justificação

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



AM\802059PT.doc 71/108 PE438.242v01-00

PT

Alteração 441
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.° 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. O Grupo de Coordenação do Gás assiste
a Comissão nomeadamente no que respeita 
às seguintes questões: 

2. O Grupo de Coordenação do Gás 
coopera com a Comissão nomeadamente 
no que respeita às seguintes questões:

Or. de

Justificação

O Grupo de Coordenação do Gás desempenhou um papel central no contexto da última crise 
do gás. É certamente vantajoso que a Comissão supervisione os planos nacionais e que 
labore no sentido de um certo grau de harmonização. Não obstante, o Grupo de 
Coordenação do Gás deveria manter um papel central. Importa reforçar as competências do 
Grupo de Coordenação do Gás.

Alteração 442
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) nível de segurança do aprovisionamento, 
níveis de referência e métodos de 
avaliação;

d) nível de segurança do aprovisionamento, 
níveis de referência e métodos de 
avaliação de risco e impacto;

Or. en

Justificação

Na qualidade de organismo especializado constituído por diferentes entidades 
(representantes do sector do gás, da ENTSO-G, dos clientes pertinentes, das autoridades 
nacionais competentes e da ACER), o Grupo de Coordenação do Gás (GCG) parece ser o 
melhor fórum para o debate e a partilha de experiências, bem como para consultas formais e 
a coordenação com as partes interessadas. Por conseguinte, o GCG deve facilitar a 
coordenação das acções relacionadas com a segurança do aprovisionamento. Nesta medida, 
o GCG deve ser regularmente consultado, em conformidade com as disposições do presente 
regulamento.
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Alteração 443
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) nível de segurança do aprovisionamento, 
níveis de referência e métodos de 
avaliação;

d) nível de segurança do aprovisionamento, 
níveis de referência e métodos de 
avaliação de risco e impacto;

Or. en

Justificação

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

Alteração 444
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) nível de segurança do aprovisionamento, 
níveis de referência e métodos de 
avaliação;

d) nível de segurança do aprovisionamento, 
níveis de referência e métodos de 
avaliação de risco e impacto;

Or. en

Justificação

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

Alteração 445
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) nível de segurança do aprovisionamento, 
níveis de referência e métodos de 
avaliação;

d) nível de segurança do aprovisionamento, 
níveis de referência e métodos de 
avaliação de risco e impacto;

Or. en

Justificação

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

Alteração 446
Konrad Szymański

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) implementação dos planos; g) implementação e revisão dos planos 
preventivos e de emergência;

Or. en
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Alteração 447
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) implementação dos planos; g) implementação, revisão e cancelamento
dos planos;

Or. en

Alteração 448
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) implementação dos planos; g) revisão e implementação dos planos;

Or. en

Justificação

Na qualidade de organismo especializado constituído por diferentes entidades 
(representantes do sector do gás, da ENTSO-G, dos clientes pertinentes, das autoridades 
nacionais competentes e da ACER), o Grupo de Coordenação do Gás (GCG) parece ser o 
melhor fórum para o debate e a partilha de experiências, bem como para consultas formais e 
a coordenação com as partes interessadas. Por conseguinte, o GCG deve facilitar a 
coordenação das acções relacionadas com a segurança do aprovisionamento. Nesta medida, 
o GCG deve ser regularmente consultado, em conformidade com as disposições do presente 
regulamento.
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Alteração 449
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) implementação dos planos; g) revisão e implementação dos planos;

Or. en

Justificação

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

Alteração 450
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) implementação dos planos; g) revisão e implementação dos planos;

Or. en

Justificação

Na qualidade de organismo especializado constituído por diferentes entidades 
(representantes do sector do gás, da ENTSO-G, dos clientes pertinentes, das autoridades 
nacionais competentes e da ACER), o Grupo de Coordenação do Gás (GCG) parece ser o 
melhor fórum para o debate e a partilha de experiências, bem como para consultas formais e 
a coordenação com as partes interessadas. Por conseguinte, o GCG deve facilitar a 
coordenação das acções relacionadas com a segurança do aprovisionamento. Nesta medida, 
o GCG deve ser regularmente consultado pela Comissão, em conformidade com as 
disposições do presente regulamento.
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Alteração 451
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) implementação dos planos; g) revisão e implementação dos planos;

Or. en

Justificação

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

Alteração 452
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Só são transmitidas ao Grupo de 
Coordenação do Gás versões não 
confidenciais da informação na aplicação 
do presente regulamento.

Or. en
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Alteração 453
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão convoca regularmente o 
Grupo de Coordenação do Gás.

3. O Grupo de Coordenação do Gás reúne-
se regularmente.

Or. de

Justificação

O Grupo de Coordenação do Gás desempenhou um papel central no contexto da última crise 
do gás. É certamente vantajoso que a Comissão supervisione os planos nacionais e que 
labore no sentido de um certo grau de harmonização. Não obstante, o Grupo de 
Coordenação do Gás deveria manter um papel central. Importa reforçar as competências do 
Grupo de Coordenação do Gás.

Alteração 454
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Podem ser instituídos subgrupos 
regionais do Grupo de Coordenação do 
Gás com a participação de membros da 
região em causa. O trabalho dos 
subgrupos regionais é acompanhado pelo 
Grupo de Coordenação do Gás.

Or. en

Justificação

A fim de cumprir os objectivos regionais estabelecidos na proposta de regulamento, é 
essencial que todas as instituições envolvidas, bem como as empresas de gás natural, pensem 
na forma mais eficaz de trabalharem em conjunto e cooperarem. A título de exemplo, a 
eficiência do GCG poderá ser reforçada se for prevista a possibilidade de criar subgrupos 
específicos que abordem as questões de segurança do abastecimento a nível regional.
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Alteração 455
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Só são transmitidas ao Grupo de 
Coordenação do Gás versões não 
confidenciais da informação na aplicação 
do presente regulamento.

Or. en

Justificação

Tendo em conta os membros que compõem o Grupo de Coordenação do Gás, a comunicação 
de informações confidenciais pode prejudicar seriamente os interesses comerciais das 
empresas, minar a aplicação dos contratos, dar origem a distorções do mercado e até ser 
prejudicial para a segurança do aprovisionamento (nomeadamente no que se refere à 
necessidade de preservar o poder de negociação dos fornecedores de gás da UE nas suas 
negociações com produtores externos).

Alteração 456
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Durante a situação de emergência, a 
autoridade competente deve ter disponível 
diariamente, e em particular, as seguintes 
informações:

1. A partir de ...*, durante a situação de 
emergência, a autoridade competente deve 
ter disponível diariamente, e em particular, 
as seguintes informações:
* Inserir data JO: 6 meses após a data de entrada 
em vigor do presente regulamento.

Or. en

Justificação

É importante que as informações referidas no n.º 1 do artigo 12.º sejam disponibilizadas 
diariamente à autoridade competente numa situação de crise. Uma vez que a necessária 
comunicação de dados tem de ser estabelecida entre a autoridade competente e os 
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participantes no mercado de modo a permitir a transmissão desses dados, deve ser previsto 
um período de implementação de 6 meses.

Alteração 457
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) fluxo de gás por hora em todos os 
pontos de entrada e de saída 
transfronteiras, assim como em todos os 
pontos que ligam uma instalação de 
produção à rede, às instalações de 
armazenamento e aos terminais de GNL, 
em milhões de m³ por dia;

b) fluxo de gás por hora em todos os 
pontos de entrada e de saída 
transfronteiras, assim como em todos os 
pontos que ligam a rede de transporte à
instalação de produção, às instalações de 
armazenamento ou aos terminais de GNL;

Or. en

Alteração 458
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) fluxo de gás por hora em todos os 
pontos de entrada e de saída 
transfronteiras, assim como em todos os 
pontos que ligam uma instalação de 
produção à rede, às instalações de 
armazenamento e aos terminais de GNL, 
em milhões de m³ por dia;

b) fluxo de gás por hora em todos os 
pontos de entrada e de saída 
transfronteiras, assim como em todos os 
pontos que ligam a rede de transporte à
instalação de produção, às instalações de 
armazenamento ou aos terminais de GNL;

Or. en

Justificação

Clarifica a proposta de alteração ao artigo 12.º, n.º 1, alínea b). Modifica também a 
alteração relativa à alínea c) do n.º 1 do artigo 12.º de modo a assegurar a sua conformidade 
com as realidades do mercado, quando, na prática, só estarão disponíveis estimativas. Além 
disso, o texto proposto pela empresa PGNiG não especifica volumes, mas é óbvio que o fluxo 
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de gás por hora deve ser expresso em milhões de m³ por hora, e não por dia, como no texto 
proposto pela Comissão.

Alteração 459
Aldo Patriciello

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) fluxo de gás por hora em todos os 
pontos de entrada e de saída 
transfronteiras, assim como em todos os 
pontos que ligam uma instalação de 
produção à rede, às instalações de 
armazenamento e aos terminais de GNL, 
em milhões de m³ por dia;

b) fluxo de gás por hora em todos os 
pontos de entrada e de saída 
transfronteiras, assim como em todos os 
pontos que ligam a rede de transporte à
instalação de produção, às instalações de 
armazenamento ou aos terminais de GNL;

Or. en

Justificação

Clarifica a proposta de alteração ao artigo 12.º, n.º 1, alínea b). Modifica também a 
alteração relativa à alínea c) do n.º 1 do artigo 12.º de modo a assegurar a sua conformidade 
com as realidades do mercado, quando, na prática, só estarão disponíveis estimativas.

Alteração 460
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) fluxo de gás por hora em todos os 
pontos de entrada e de saída 
transfronteiras, assim como em todos os 
pontos que ligam uma instalação de 
produção à rede, às instalações de 
armazenamento e aos terminais de GNL, 
em milhões de m³ por dia;

b) fluxo de gás por hora em todos os 
pontos de entrada e de saída 
transfronteiras, assim como em todos os 
pontos que ligam a rede de transporte à
instalação de produção, às instalações de 
armazenamento ou aos terminais de GNL;

Or. en
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Justificação

Clarifica a proposta de alteração ao artigo 12.º, n.º 1, alínea b). Modifica também a 
alteração relativa à alínea c) do n.º 1 do artigo 12.º de modo a assegurar a sua conformidade 
com as realidades do mercado, quando, na prática, só estarão disponíveis estimativas.

Alteração 461
Patrizia Toia, Anni Podimata

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) fluxo de gás por hora em todos os 
pontos de entrada e de saída 
transfronteiras, assim como em todos os 
pontos que ligam uma instalação de 
produção à rede, às instalações de 
armazenamento e aos terminais de GNL, 
em milhões de m³ por dia;

b) fluxo de gás por hora em todos os 
pontos de entrada e de saída 
transfronteiras, assim como em todos os 
pontos que ligam a rede de transporte à
instalação de produção, às instalações de 
armazenamento ou aos terminais de GNL;

Or. en

Justificação

Clarifica a proposta de alteração ao artigo 12.º, n.º 1, alínea b). Modifica também a 
alteração relativa à alínea c) do n.º 1 do artigo 12.º de modo a assegurar a sua conformidade 
com as realidades do mercado, quando, na prática, só estarão disponíveis estimativas.

Alteração 462
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) período, expresso em dias, durante o 
qual é possível garantir o fornecimento de 
gás aos clientes protegidos.

c) período, expresso em dias, durante o 
qual é previsível que o fornecimento de gás 
aos clientes protegidos possa ser 
assegurado.

Or. en
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Alteração 463
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) período, expresso em dias, durante o 
qual é possível garantir o fornecimento de 
gás aos clientes protegidos.

c) período, expresso em dias, durante o 
qual é previsível que o fornecimento de gás 
aos clientes protegidos possa ser 
assegurado.

Or. en

Justificação

Clarifica a proposta de alteração ao artigo 12.º, n.º 1, alínea b). Modifica também a 
alteração relativa à alínea c) do n.º 1 do artigo 12.º de modo a assegurar a sua conformidade 
com as realidades do mercado, quando, na prática, só estarão disponíveis estimativas. Além 
disso, o texto proposto pela empresa PGNiG não especifica volumes, mas é óbvio que o fluxo 
de gás por hora deve ser expresso em milhões de m³ por hora, e não por dia, como no texto 
proposto pela Comissão.

Alteração 464
Aldo Patriciello

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) período, expresso em dias, durante o 
qual é possível garantir o fornecimento de 
gás aos clientes protegidos.

c) período, expresso em dias, durante o 
qual é previsível que o fornecimento de gás 
aos clientes protegidos possa ser 
assegurado.

Or. en

Justificação

Clarifica a proposta de alteração ao artigo 12.º, n.º 1, alínea b). Modifica também a 
alteração relativa à alínea c) do n.º 1 do artigo 12.º de modo a assegurar a sua conformidade 
com as realidades do mercado, quando, na prática, só estarão disponíveis estimativas.
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Alteração 465
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) período, expresso em dias, durante o 
qual é possível garantir o fornecimento de 
gás aos clientes protegidos.

c) período, expresso em dias, durante o 
qual é previsível que o fornecimento de gás 
aos clientes protegidos possa ser 
assegurado.

Or. en

Justificação

Clarifica a proposta de alteração ao artigo 12.º, n.º 1, alínea b). Modifica também a 
alteração relativa à alínea c) do n.º 1 do artigo 12.º de modo a assegurar a sua conformidade 
com as realidades do mercado, quando, na prática, só estarão disponíveis estimativas.

Alteração 466
Patrizia Toia, Anni Podimata

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) período, expresso em dias, durante o 
qual é possível garantir o fornecimento de 
gás aos clientes protegidos.

c) período, expresso em dias, durante o 
qual é previsível que o fornecimento de gás 
aos clientes protegidos possa ser 
assegurado.

Or. en

Justificação

Clarifica a proposta de alteração ao artigo 12.º, n.º 1, alínea b). Modifica também a 
alteração relativa à alínea c) do n.º 1 do artigo 12.º de modo a assegurar a sua conformidade 
com as realidades do mercado, quando, na prática, só estarão disponíveis estimativas.
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Alteração 467
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Após uma emergência, a autoridade 
competente fornece sem demora à 
Comissão uma avaliação detalhada da 
emergência e da eficácia das medidas 
aplicadas, incluindo a avaliação do impacto 
económico da emergência, do impacto da 
substituição do combustível nos níveis das 
emissões, do impacto no sector da 
electricidade e da assistência fornecida à
Comunidade e aos seus Estados-Membros 
e/ou deles recebida.

5. Após uma emergência, a autoridade 
competente fornece sem demora à 
Comissão uma avaliação detalhada da 
emergência e da eficácia das medidas 
aplicadas, incluindo a avaliação do impacto 
económico da emergência, do impacto da 
substituição do combustível nos níveis das 
emissões, do impacto no sector da 
electricidade e da assistência fornecida à
União e aos seus Estados-Membros e/ou 
deles recebida. A Comissão analisa as 
avaliações dos Estados-Membros e 
apresenta os seus resultados, de forma 
agregada, ao Grupo de Coordenação do 
Gás.

Or. en

Justificação

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

Alteração 468
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Após uma emergência, a autoridade 
competente fornece sem demora à 

5. Após uma emergência, a autoridade 
competente fornece sem demora à 
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Comissão uma avaliação detalhada da 
emergência e da eficácia das medidas 
aplicadas, incluindo a avaliação do impacto 
económico da emergência, do impacto da 
substituição do combustível nos níveis das 
emissões, do impacto no sector da 
electricidade e da assistência fornecida à
Comunidade e aos seus Estados-Membros 
e/ou deles recebida.

Comissão uma avaliação detalhada da 
emergência e da eficácia das medidas 
aplicadas, incluindo a avaliação do impacto 
económico da emergência, do impacto da 
substituição do combustível nos níveis das 
emissões, do impacto no sector da 
electricidade e da assistência fornecida à
União e aos seus Estados-Membros e/ou 
deles recebida. A Comissão analisa as 
avaliações dos Estados-Membros e 
apresenta os seus resultados, de forma 
agregada, ao Grupo de Coordenação do 
Gás.

Or. en

Justificação

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

Alteração 469
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Após uma emergência, a autoridade 
competente fornece sem demora à 
Comissão uma avaliação detalhada da 
emergência e da eficácia das medidas 
aplicadas, incluindo a avaliação do impacto 
económico da emergência, do impacto da 
substituição do combustível nos níveis das 
emissões, do impacto no sector da 
electricidade e da assistência fornecida à
Comunidade e aos seus Estados-Membros 
e/ou deles recebida.

5. Após uma emergência, a autoridade 
competente fornece sem demora à 
Comissão uma avaliação detalhada da 
emergência e da eficácia das medidas 
aplicadas, incluindo a avaliação do impacto 
económico da emergência, do impacto da 
substituição do combustível nos níveis das 
emissões, do impacto no sector da 
electricidade e da assistência fornecida à
União e aos seus Estados-Membros e/ou 
deles recebida. A Comissão analisa as 
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avaliações dos Estados-Membros e 
apresenta os seus resultados, de forma 
agregada, ao Grupo de Coordenação do 
Gás.

Or. en

Justificação

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

Alteração 470
András Gyürk

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. hu

Justificação

A apresentação de qualquer acordo com países terceiros suscita preocupação no respeitante 
ao segredo das informações comerciais sensíveis.
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Alteração 471
Aldo Patriciello

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) os Estados-Membros apresentam à 
Comissão os acordos intergovernamentais 
em vigor concluídos com países terceiros 
que têm impacto no desenvolvimento das 
infra-estruturas e dos stocks de gás;

Or. en

Justificação

O projecto de regulamento requer informação que parece desnecessária para garantir a 
segurança do aprovisionamento e, em vez disso, levantaria sérias questões de 
confidencialidade. Por conseguinte, a alteração foca a informação útil para atingir os 
objectivos do regulamento.

Alteração 472
Amalia Sartori, Lara Comi

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) os Estados-Membros apresentam à 
Comissão os acordos intergovernamentais 
em vigor concluídos com países terceiros 
que têm impacto no desenvolvimento das 
infra-estruturas e dos stocks de gás;
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interno; 

Or. en

Justificação

O projecto de regulamento requer informação que parece desnecessária para garantir a 
segurança do aprovisionamento e, em vez disso, levantaria sérias questões de 
confidencialidade. Por conseguinte, a alteração foca a informação útil para atingir os 
objectivos do regulamento.

Alteração 473
Patrizia Toia, Anni Podimata

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) os Estados-Membros apresentam à 
Comissão os acordos intergovernamentais 
em vigor concluídos com países terceiros 
que têm impacto no desenvolvimento das 
infra-estruturas e dos stocks de gás;

Or. en

Justificação

O projecto de regulamento requer informação que parece desnecessária para garantir a 
segurança do aprovisionamento e, em vez disso, levantaria sérias questões de 
confidencialidade. Por conseguinte, a alteração foca a informação útil para atingir os 
objectivos do regulamento.



AM\802059PT.doc 89/108 PE438.242v01-00

PT

Alteração 474
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) os Estados-Membros apresentam à 
Comissão os acordos intergovernamentais 
em vigor concluídos com países terceiros 
que têm impacto no desenvolvimento das 
infra-estruturas e dos stocks de gás;

Or. en

Justificação

O projecto de regulamento requer informação que parece desnecessária para garantir a 
segurança do aprovisionamento e, em vez disso, levantaria sérias questões de 
confidencialidade. Por conseguinte, a alteração foca a informação útil para atingir os 
objectivos do regulamento.

Alteração 475
Takis Hadjigeorgiou

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 476
Gaston Franco

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

Texto da Comissão Alteração

b) as empresas de gás natural notificam à 
Comissão os seguintes elementos dos 
contratos concluídos com fornecedores de 
países terceiros:

b) a Comissão determina, em consulta 
com os Estados-Membros e o Grupo de 
Coordenação do Gás, quais as 
informações efectivamente relevantes 
para avaliar a segurança do 
aprovisionamento energético. Nessa base, 
as autoridades competentes podem 
notificar à Comissão os seguintes 
elementos dos contratos concluídos pelas 
empresas de gás natural dos seus 
respectivos Estados-Membros com 
fornecedores de países terceiros numa base 
agregada:

- duração do contrato e disposições 
relativas ao seu prolongamento;

- duração do contrato e disposições 
relativas ao seu prolongamento;

- volumes totais contratados, numa base 
anual, e volume médio por mês;

- volumes totais contratados, numa base 
anual, e volume médio por mês;

- flexibilidade dos volumes contratados, 
incluindo as disposições relativas às 
obrigações de tipo «take-or-pay»;
- pontos de entrega contratados. - pontos de entrega contratados.

Or. en
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Alteração 477
Aldo Patriciello

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

Texto da Comissão Alteração

b) as empresas de gás natural notificam à 
Comissão os seguintes elementos dos 
contratos concluídos com fornecedores de 
países terceiros:

b) as autoridades competentes notificam à 
Comissão os seguintes elementos dos 
contratos concluídos pelas empresas de 
gás natural nos seus territórios com
produtores de países terceiros num 
formato agregado:

- duração do contrato e disposições 
relativas ao seu prolongamento;

- duração do contrato;

- volumes totais contratados, numa base 
anual, e volume médio por mês;

- volumes contratados disponíveis, numa 
base anual e mensal, e volume médio por 
mês;

- flexibilidade dos volumes contratados, 
incluindo as disposições relativas às 
obrigações de tipo «take-or-pay»;
- pontos de entrega contratados. - pontos de entrega contratados.

Or. en

Justificação

O projecto de regulamento requer informação que parece desnecessária para garantir a 
segurança do aprovisionamento e, em vez disso, levantaria sérias questões de 
confidencialidade. Por conseguinte, a alteração foca a informação útil para atingir os 
objectivos do regulamento.

Alteração 478
Amalia Sartori, Lara Comi

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

Texto da Comissão Alteração

b) as empresas de gás natural notificam à 
Comissão os seguintes elementos dos 
contratos concluídos com fornecedores de 
países terceiros:

b) as autoridades competentes notificam à 
Comissão os seguintes elementos dos 
contratos concluídos pelas empresas de 
gás natural nos seus territórios com
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produtores de países terceiros num 
formato agregado:

- duração do contrato e disposições 
relativas ao seu prolongamento;

- duração do contrato;

- volumes totais contratados, numa base 
anual, e volume médio por mês;

- volumes contratados disponíveis, numa 
base anual e mensal, e volume médio por 
mês;

- flexibilidade dos volumes contratados, 
incluindo as disposições relativas às 
obrigações de tipo «take-or-pay»;
- pontos de entrega contratados. - pontos de entrega contratados.

Or. en

Justificação

O projecto de regulamento requer informação que parece desnecessária para garantir a 
segurança do aprovisionamento e, em vez disso, levantaria sérias questões de 
confidencialidade. Por conseguinte, a alteração foca a informação útil para atingir os 
objectivos do regulamento.

Alteração 479
Patrizia Toia, Anni Podimata

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

Texto da Comissão Alteração

b) as empresas de gás natural notificam à 
Comissão os seguintes elementos dos 
contratos concluídos com fornecedores de 
países terceiros:

b) as autoridades competentes notificam à 
Comissão os seguintes elementos dos 
contratos concluídos pelas empresas de 
gás natural nos seus territórios com
produtores de países terceiros num 
formato agregado:

- duração do contrato e disposições 
relativas ao seu prolongamento;

- duração do contrato;

- volumes totais contratados, numa base 
anual, e volume médio por mês;

- volumes contratados disponíveis, numa 
base anual e mensal, e volume médio por 
mês;

- flexibilidade dos volumes contratados, 
incluindo as disposições relativas às 
obrigações de tipo «take-or-pay»;
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- pontos de entrega contratados. - pontos de entrega contratados.

Or. en

Justificação

O projecto de regulamento requer informação que parece desnecessária para garantir a 
segurança do aprovisionamento e, em vez disso, levantaria sérias questões de 
confidencialidade. Por conseguinte, a alteração foca a informação útil para atingir os 
objectivos do regulamento.

Alteração 480
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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

Texto da Comissão Alteração

b) as empresas de gás natural notificam à 
Comissão os seguintes elementos dos 
contratos concluídos com fornecedores de 
países terceiros:

b) as autoridades competentes notificam à 
Comissão os seguintes elementos dos 
contratos concluídos pelas empresas de 
gás natural nos seus territórios com
produtores de países terceiros num 
formato agregado:

- duração do contrato e disposições 
relativas ao seu prolongamento;

- duração do contrato;

- volumes totais contratados, numa base 
anual, e volume médio por mês;

- volumes contratados disponíveis, numa 
base anual e mensal, e volume médio por 
mês;

- flexibilidade dos volumes contratados, 
incluindo as disposições relativas às 
obrigações de tipo «take-or-pay»;
- pontos de entrega contratados. - pontos de entrega contratados.

Or. en

Justificação

O projecto de regulamento requer informação que parece desnecessária para garantir a 
segurança do aprovisionamento e, em vez disso, levantaria sérias questões de 
confidencialidade. Por conseguinte, a alteração foca a informação útil para atingir os 
objectivos do regulamento.
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Alteração 481
Hannes Swoboda

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

Texto da Comissão Alteração

b) as empresas de gás natural notificam à 
Comissão os seguintes elementos dos 
contratos concluídos com fornecedores de 
países terceiros:

b) as autoridades competentes notificam à 
Comissão os seguintes elementos dos 
contratos concluídos pelas empresas de 
gás natural dos seus respectivos 
Estados-Membros com fornecedores de 
países terceiros numa base agregada, mas 
numa forma que forneça as informações 
necessárias para a Comissão agir:

Or. en

Alteração 482
Claude Turmes

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

Texto da Comissão Alteração

b) as empresas de gás natural notificam à 
Comissão os seguintes elementos dos 
contratos concluídos com fornecedores de 
países terceiros:

b) as autoridades competentes notificam à 
Comissão os seguintes elementos dos 
contratos concluídos pelas empresas de 
gás natural dos seus respectivos 
Estados-Membros com fornecedores de 
países terceiros:

Or. en

Justificação

Se a autoridade competente agregar os dados referidos no artigo 12.º, n.º 6, alínea b), as 
empresas de gás natural têm de ser obrigadas a fornecer esses dados à autoridade 
competente. De outro modo, as autoridades competentes não terão qualquer possibilidade 
legal de receber esses dados se as empresas de gás natural se recusarem a fornecê-los.
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Alteração 483
Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 6 – alínea b) – parágrafo 1-A (novo) (após os travessões)

Texto da Comissão Alteração

A fim de permitir à autoridade competente 
que cumpra as suas obrigações ao abrigo 
deste número, as empresas de gás natural 
fornecem à autoridade competente, para 
agregação, os dados referidos no primeiro
parágrafo.

Or. en

Justificação

Se a autoridade competente agregar os dados referidos no artigo 12.º, n.º 6, alínea b), as 
empresas de gás natural têm de ser obrigadas a fornecer esses dados à autoridade 
competente. De outro modo, as autoridades competentes não terão qualquer possibilidade 
legal de receber esses dados se as empresas de gás natural se recusarem a fornecê-los.

Alteração 484
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para além das obrigações de 
monitorização e de elaboração de relatórios 
previstas no artigo 5.º da Directiva do Gás, 
a autoridade competente publica e envia à 
Comissão, até 31 de Julho de cada ano, um 
relatório contendo os seguintes elementos:

1. Para além das obrigações de 
monitorização e de elaboração de relatórios 
previstas no artigo 5.º da Directiva do Gás, 
a autoridade competente envia à Comissão, 
até 31 de Julho de cada ano, um relatório 
contendo os seguintes elementos:

a) cálculo do indicador N-1 e dados 
necessários para esse cálculo, progressos 
realizados a nível dos investimentos 
necessários para respeitar a norma N-1, 
as dificuldades específicas encontradas no 
país com a aplicação de novas soluções 
alternativas;

a) cálculo do indicador N-1 e dados 
necessários para esse cálculo;

b) quantidades anuais, durações e país b) numa base agregada, quantidades 
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fornecedor cobertos pelos contratos de 
importação de gás;

anuais, durações e país fornecedor cobertos 
pelos contratos de importação de gás;

c) capacidade máxima de interconexão de 
cada ponto de entrada nas, e de saída das, 
redes de gás;

c) capacidade máxima de interconexão de
cada ponto de entrada nas, e de saída das, 
redes de gás;

d) principais elementos dos acordos 
intergovernamentais pertinentes concluídos 
com países terceiros.

d) principais elementos dos acordos 
intergovernamentais pertinentes concluídos 
com países terceiros.

Or. en

Justificação

A comunicação de informações confidenciais pode prejudicar seriamente os interesses 
comerciais das empresas, minar a aplicação dos contratos, dar origem a distorções do 
mercado e até ser prejudicial para a segurança do aprovisionamento (nomeadamente no que 
se refere à necessidade de preservar o poder de negociação dos fornecedores de gás da UE 
nas suas negociações com produtores externos).

Alteração 485
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para além das obrigações de 
monitorização e de elaboração de relatórios 
previstas no artigo 5.º da Directiva do Gás, 
a autoridade competente publica e envia à 
Comissão, até 31 de Julho de cada ano, um 
relatório contendo os seguintes elementos:

1. Para além das obrigações de 
monitorização e de elaboração de relatórios 
previstas no artigo 5.º da Directiva do Gás, 
a autoridade competente envia à Comissão, 
até 31 de Julho de cada ano, um relatório 
contendo os seguintes elementos:

a) cálculo do indicador N-1 e dados 
necessários para esse cálculo, progressos 
realizados a nível dos investimentos 
necessários para respeitar a norma N-1, 
as dificuldades específicas encontradas no 
país com a aplicação de novas soluções 
alternativas;

a) cálculo do indicador N-1 e dados 
necessários para esse cálculo;

b) quantidades anuais, durações e país 
fornecedor cobertos pelos contratos de 
importação de gás;

b) numa base agregada, quantidades 
anuais, durações e país fornecedor cobertos 
pelos contratos de importação de gás;

c) capacidade máxima de interconexão de c) capacidade máxima de interconexão de 
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cada ponto de entrada nas, e de saída das, 
redes de gás;

cada ponto de entrada nas, e de saída das, 
redes de gás;

d) principais elementos dos acordos 
intergovernamentais pertinentes concluídos 
com países terceiros.

d) principais elementos dos acordos 
intergovernamentais pertinentes concluídos 
com países terceiros.

Or. en

Alteração 486
Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Para além das obrigações de 
monitorização e de elaboração de relatórios 
previstas no artigo 5.º da Directiva do Gás, 
a autoridade competente publica e envia à 
Comissão, até 31 de Julho de cada ano, um
relatório contendo os seguintes elementos:

1. Para além das obrigações de 
monitorização e de elaboração de relatórios 
previstas no artigo 5.º da Directiva do Gás, 
a autoridade competente publica e envia à 
Comissão, até 31 de Julho de cada ano, um 
relatório contendo os seguintes elementos
num formato não agregado:

Or. en

Alteração 487
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades competentes e a 
Comissão preservam a confidencialidade 
das informações comercialmente sensíveis.

2. As autoridades competentes e a 
Comissão preservam sempre a 
confidencialidade das informações 
comercialmente sensíveis que lhes são 
transmitidas em aplicação do presente 
regulamento.

Or. en
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Justificação

A comunicação de informações confidenciais pode prejudicar seriamente os interesses 
comerciais das empresas, minar a aplicação dos contratos, dar origem a distorções do 
mercado e até ser prejudicial para a segurança do aprovisionamento (nomeadamente no que 
se refere à necessidade de preservar o poder de negociação dos fornecedores de gás da UE 
nas suas negociações com produtores externos).

Alteração 488
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades competentes e a 
Comissão preservam a confidencialidade 
das informações comercialmente sensíveis.

2. As autoridades competentes e a 
Comissão preservam a confidencialidade 
das informações comercialmente sensíveis
que lhes são transmitidas em aplicação do 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

A comunicação de informações confidenciais pode prejudicar seriamente os interesses 
comerciais das empresas, minar a aplicação dos contratos, dar origem a distorções do 
mercado e até ser prejudicial para a segurança do aprovisionamento (nomeadamente no que 
se refere à necessidade de preservar o poder de negociação dos fornecedores de gás da UE 
nas suas negociações com produtores externos).

Alteração 489
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão estabelece um sistema 
contínuo de vigilância e de informação 
sobre a segurança do aprovisionamento 
de gás, que compreende as seguintes 
medidas:
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a) preparação de relatórios anuais sobre o 
cumprimento das regras que regem o 
mercado interno no sector energético, 
nomeadamente no que respeita à 
transparência e ao cumprimento da 
legislação da UE relativa à concorrência 
por empresas de países terceiros, 
especialmente pelos principais 
fornecedores, e por todas as suas filiais;
b) avaliação do impacto, no mercado 
interno, das empresas energéticas de 
integração vertical de países terceiros e 
implementação do princípio da 
reciprocidade;
c) aplicação de medidas adequadas para 
impedir o investimento não controlado, 
por empresas públicas estrangeiras, no 
sector energético da UE, em particular 
nas redes de transmissão do gás e da 
electricidade;
d) monitorização dos contratos de 
aprovisionamento em gás natural 
concluídos entre Estados-Membros e 
países terceiros no tocante à sua 
conformidade com as regras do mercado 
interno da UE. A Comissão impõe a 
abolição de quaisquer cláusulas que 
tenham os mesmos efeitos que as 
cláusulas de destino, proibidas pela 
legislação da UE.

Or. en

Alteração 490
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13º-A
Para garantir o aprovisionamento em gás 
natural, bem como em energia eléctrica e 
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calor, importa possibilitar às instalações 
de produção (centrais de produção de 
electricidade, refinarias, instalações de 
armazenamento de gás, etc.) necessárias à 
manutenção do aprovisionamento o 
melhor funcionamento possível. A 
ultrapassagem dos valores-limite 
prescritos é admissível numa medida 
ainda a definir. Uma alteração das 
cláusulas jurídicas aplicáveis à água é 
admissível numa medida ainda a definir. 
Neste contexto, cumpre evitar 
contaminações perigosas para o ambiente.

Or. de

Justificação

A utilização ou uma utilização reforçada, em situação de crise, de instalações térmicas e 
hidráulidcas tradicionais e de outras instalações relevantes em termos de aprovisionamento 
não deve ser limitada por novas disposições legais.

Alteração 491
Claude Turmes

Proposta de regulamento
Artigo 14

Texto da Comissão Alteração

Acompanhamento Acompanhamento pela Comissão 
Europeia
A Comissão procede ao acompanhamento 
e à notificação contínuos da segurança 
das medidas relativas ao 
aprovisionamento de gás, incluindo o 
acompanhamento dos contratos de 
aprovisionamento em gás concluídos 
entre Estados-Membros e países terceiros, 
a fim de assegurar a sua conformidade 
com as regras do mercado interno da UE, 
a segurança do aprovisionamento e a 
legislação relativa à concorrência.

Até […], a Comissão, depois de avaliados 
os planos notificados e após consulta do 

Até […], a Comissão, depois de avaliados 
os planos notificados e após consulta do 



AM\802059PT.doc 101/108 PE438.242v01-00

PT

Grupo de Coordenação do Gás, elabora as 
suas conclusões quanto aos eventuais 
meios de reforçar a segurança do 
aprovisionamento a nível comunitário e 
apresenta um relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre a aplicação 
do presente regulamento. O relatório 
incluirá, se for caso disso, recomendações 
para melhorar o presente regulamento.

Grupo de Coordenação do Gás, elabora as 
suas conclusões quanto aos eventuais 
meios de reforçar a segurança do 
aprovisionamento a nível comunitário e 
apresenta um relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre a aplicação 
do presente regulamento. O relatório 
incluirá, se for caso disso, recomendações 
para melhorar o presente regulamento.

Or. en

Alteração 492
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 14

Texto da Comissão Alteração

Até […], a Comissão, depois de avaliados 
os planos notificados e após consulta do 
Grupo de Coordenação do Gás, elabora as 
suas conclusões quanto aos eventuais 
meios de reforçar a segurança do 
aprovisionamento a nível comunitário e 
apresenta um relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre a aplicação 
do presente regulamento. O relatório 
incluirá, se for caso disso, recomendações 
para melhorar o presente regulamento.

Até […], a Comissão, depois de avaliados 
os planos notificados e após consulta do 
Grupo de Coordenação do Gás, elabora as 
suas conclusões quanto aos eventuais 
meios de reforçar a segurança do 
aprovisionamento a nível comunitário e 
apresenta um relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre a aplicação 
do presente regulamento. O relatório 
incluirá, se for caso disso, recomendações 
para melhorar o presente regulamento. A 
Comissão pode, com base nas avaliações 
de risco e impacto e nos planos 
resultantes de todos os Estados-Membros, 
estabelecer um programa de trabalho 
para avaliar a necessidade e viabilidade 
de normas comuns vinculativas para a 
segurança do aprovisionamento.

Or. en

Justificação

A abordagem proposta pode finalmente abrir caminho para se explorar uma abordagem mais 
prescritiva baseada em normas europeias comuns vinculativas para a segurança do 
aprovisionamento, desde que tenham base numa avaliação de impacto rigorosa, originem 
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medidas proporcionadas e exequíveis do ponto de vista técnico e económico e preservem a 
margem de manobra necessária para ter em conta as especificidades nacionais e/ou 
regionais.

Alteração 493
Algirdas Saudargas

Proposta de regulamento
Artigo 14

Texto da Comissão Alteração

Até […], a Comissão, depois de avaliados 
os planos notificados e após consulta do 
Grupo de Coordenação do Gás, elabora as 
suas conclusões quanto aos eventuais 
meios de reforçar a segurança do 
aprovisionamento a nível comunitário e 
apresenta um relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre a aplicação 
do presente regulamento. O relatório 
incluirá, se for caso disso, recomendações 
para melhorar o presente regulamento.

Até […], a Comissão, depois de avaliados 
os planos notificados e após consulta do 
Grupo de Coordenação do Gás, elabora as 
suas conclusões quanto aos eventuais 
meios de reforçar a segurança do 
aprovisionamento a nível comunitário e 
apresenta um relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre a aplicação 
do presente regulamento. A fim de permitir 
que os Estados-Membros com falta de 
infra-estruturas cumpram a norma N-1, a 
Comissão acompanha as realizações em 
termos de interconexão no mercado e, 
após consultar o Grupo de Coordenação 
do Gás, propõe possíveis instrumentos 
para melhorar o mercado. O relatório 
incluirá, se for caso disso, recomendações 
para melhorar o presente regulamento.

Or. en

Alteração 494
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Anexo I

Texto da Comissão

ANEXO I: CÁLCULO DO INDICADOR N-1

1. Cálculo do indicador N-1
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O indicador N-1 descreve a capacidade da infra-estrutura de gás para fornecer gás numa 
situação de procura máxima na zona calculada, em caso de perturbação na infra-estrutura 
maior.

Entende-se por «zona calculada» a zona geográfica para a qual é calculada a aplicação do 
indicador N-1.

A capacidade técnica1 de todas as outras infra-estruturas de aprovisionamento de gás 
disponíveis em caso de perturbação da maior infra-estrutura deve ser, pelo menos, igual à 
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.

O indicador N-1, calculado segundo a fórmula infra, deve ser pelo menos igual a 100 %. 

                                     .IPm+Pm+Sm+LNGm – Im -Tout
N-1[%] = --------------------------------------------- * 100, N-1 ≥ 100%

                                                                            .Dmax

Definições necessárias para o cálculo do indicador N-1:

Definições relativas à oferta

IPm – A capacidade técnica máxima (em milhões de m³ por dia) dos gasodutos de 
importação é a soma das capacidades técnicas máximas dos gasodutos que abastecem de 
gás a zona calculada.

Pm – A capacidade máxima de produção (em milhões de m³ por dia) é a soma dos índices 
máximos possíveis de produção na zona calculada de todas as instalações de produção de 
gás tendo em conta elementos críticos como a recuperação das jazidas.

Sm – Caudal de crise (em milhões de m³ por dia) é o índice máximo de retirada de gás de 
todas as instalações de armazenamento na zona calculada que é possível manter durante 
cada um dos sessenta dias do período de perturbação. Este índice pode ser estabelecido 
combinando os índices de retirada de vários tipos de todas as instalações de 
armazenamento da zona calculada utilizadas durante o período de sessenta dias.

LNGm – Capacidade máxima de instalação de GNL (em milhões de m³ por dia) é a soma 
das capacidades máximas possíveis de todos os terminais de GNL para a liquefacção do gás 
natural ou a importação, a descarga, os serviços auxiliares, o armazenamento temporário e 
a regaseificação do GNL, tendo em conta elementos críticos como a disponibilidade das 
capacidades máximas dos navios e de armazenagem e a capacidade técnica de envio 
(send-out) para a rede, fornecendo gás num período de sessenta dias à zona calculada.
                                               
1 Projecto de Regulamento (CE) N.º …/… do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às condições de acesso 
às redes de transporte de gás natural e que revoga o Regulamento (CE) n.º 1775/2005. Nos termos do seu artigo 
2.º, n.º 18, entende-se por "Capacidade técnica", a capacidade firme máxima que o operador da rede de 
transporte pode oferecer aos utilizadores da rede, tendo em conta a integridade da rede e os requisitos 
operacionais da rede de transporte.



PE438.242v01-00 104/108 AM\802059PT.doc

PT

Im – Capacidade da maior infra-estrutura de gás (em milhões de m³ por dia), que abastece 
a zona calculada com a maior percentagem de gás.

Se a zona calculada dispuser de uma capacidade de transporte de mais do que um gasoduto 
ou ponto de entrada e não se tratar da maior infra-estrutura (Ipm ≠ Im), a capacidade de 
transporte restante da zona calculada deve igualmente ser subtraída do numerador.

Tout – A capacidade de transporte de fluxos de saída (Ipm ≠ Im) é a soma da restante 
capacidade técnica para o transporte de gás através da zona calculada em caso de 
perturbação da maior infra-estrutura.

Cálculo da procura

Dmax – Capacidade para responder à procura diária de gás da zona calculada, 
correspondente ao dia mais frio com uma procura excepcionalmente elevada de gás 
estatisticamente constatado todos os vinte anos.

Alteração

ANEXO I: CÁLCULO DA FÓRMULA N-1

1. Definição da fórmula N-1

A fórmula N-1 descreve a capacidade da infra-estrutura técnica de gás para satisfazer a 
procura total de gás na zona calculada, em caso de perturbação na maior infra-estrutura 
única de gás num dia de procura de gás excepcionalmente elevada estatisticamente 
constatado todos os vinte anos.

A infra-estrutura de gás inclui a rede de transporte de gás natural, bem como as instalações 
de produção, GNL e armazenamento ligadas à zona calculada.  

A capacidade técnica1 de todas as outras infra-estruturas de aprovisionamento de gás 
disponíveis em caso de perturbação da maior infra-estrutura única de gás deve ser, pelo 
menos, igual à soma da procura diária total de gás da zona calculada durante um dia de 
procura de gás excepcionalmente elevada estatisticamente constatado todos os vinte anos. 

Os resultados da fórmula N-1, abaixo calculada, devem ser pelo menos iguais a 100 %.

2. Método de cálculo da fórmula N-1

                                               
1 Projecto de Regulamento (CE) N.º …/… do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às condições de acesso 
às redes de transporte de gás natural e que revoga o Regulamento (CE) n.º 1775/2005. Nos termos do seu artigo 
2.º, n.º 18, entende-se por "Capacidade técnica", a capacidade firme máxima que o operador da rede de 
transporte pode oferecer aos utilizadores da rede, tendo em conta a integridade da rede e os requisitos 
operacionais da rede de transporte.
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3. Definições dos parâmetros da fórmula N-1: 

Entende-se por «zona calculada» a zona geográfica para a qual é calculada a fórmula N-1. 
A zona calculada pode referir-se ao nível nacional ou regional. 

Definições relativas à procura

Dmax – A procura diária total de gás (em milhões de m³ por dia) da zona calculada durante 
um dia de procura de gás excepcionalmente elevada estatisticamente constatado todos os 
vinte anos. 

Definições relativas à oferta

EPm – A capacidade técnica dos pontos de entrada (em milhões de m³ por dia) é a soma da 
capacidade técnica, incluindo a capacidade reversível, de todos os pontos de entrada 
capazes de fornecer gás à zona calculada; 

Pm – A capacidade máxima de produção (em milhões de m³ por dia) é a soma da 
capacidade de produção diária máxima de todas as instalações de produção de gás para os 
pontos de entrada na zona calculada;

Sm – Caudal de crise (em milhões de m³ por dia) é a soma da capacidade de extracção 
diária máxima de todas as instalações de armazenamento na zona calculada, tendo em 
conta as respectivas características físicas;

LNGm – A capacidade máxima de instalação de GNL (em milhões de m³ por dia) é a soma 
das capacidades técnicas de envio diárias máximas de todas as instalações de GNL na zona 
calculada, tendo em conta elementos críticos como a descarga, os serviços auxiliares, o 
armazenamento temporário e a regaseificação do GNL, bem como a capacidade técnica de 
envio para a rede;

Im – A capacidade técnica da maior infra-estrutura de gás (em milhões de m³ por dia) com 
a capacidade única mais elevada para abastecer a zona calculada.

Or. en
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Alteração 495
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Anexo II – lista -1 "Infra-estruturas" (novo)

Texto da Comissão Alteração

Infra-estruturas
• Aumento dos fluxos de transporte e dos 
fluxos bidireccionais
• Terminal de GNL (aumento da 
capacidade de armazenamento e de 
regaseificação)
• UGS (comercial e estratégico)

Or. en

Justificação

O projecto de regulamento foca a segurança do aprovisionamento de duas maneiras 
diferentes: através da norma relativa à infra-estrutura (N-1) e da norma de 
aprovisionamento. As medidas relativas às infra-estruturas, à oferta e à procura são 
instrumentos adequados para resolver o problema da segurança do aprovisionamento.

Alteração 496
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Anexo II – lista 1 "Oferta" – quarto ponto normando

Texto da Comissão Alteração

• Capacidade do terminal de GNL e 
capacidade máxima de envio (send-out)

Suprimido

Or. en

Justificação

O projecto de regulamento foca a segurança do aprovisionamento de duas maneiras 
diferentes: através da norma relativa à infra-estrutura (N-1) e da norma de 
aprovisionamento. As medidas relativas às infra-estruturas, à oferta e à procura são 
instrumentos adequados para resolver o problema da segurança do aprovisionamento.
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Alteração 497
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Anexo II – lista 1 "Oferta" – sexto ponto normando

Texto da Comissão Alteração

• Fluxos bidireccionais Suprimido

Or. en

Justificação

O projecto de regulamento foca a segurança do aprovisionamento de duas maneiras 
diferentes: através da norma relativa à infra-estrutura (N-1) e da norma de 
aprovisionamento. As medidas relativas às infra-estruturas, à oferta e à procura são 
instrumentos adequados para resolver o problema da segurança do aprovisionamento.

Alteração 498
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Anexo II – lista 1 "Oferta" – nono ponto normando

Texto da Comissão Alteração

• Investimentos em infra-estruturas Suprimido

Or. en

Justificação

O projecto de regulamento foca a segurança do aprovisionamento de duas maneiras 
diferentes: através da norma relativa à infra-estrutura (N-1) e da norma de 
aprovisionamento. As medidas relativas às infra-estruturas, à oferta e à procura são 
instrumentos adequados para resolver o problema da segurança do aprovisionamento.
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Alteração 499
Claude Turmes

Proposta de regulamento
Anexo II – lista 2 "Procura" – segundo ponto normando

Texto da Comissão Alteração

• Possibilidade de mudança de combustível 
– utilização de combustíveis alternativos de 
substituição nas instalações industriais e 
nas centrais de produção eléctrica

• Possibilidade de mudança de combustível 
– utilização de combustíveis alternativos de 
substituição nas instalações industriais e 
nas centrais de produção eléctrica sem 
prejuízo da legislação comunitária 
existente sobre as emissões de GEE

Or. en

Alteração 500
Claude Turmes

Proposta de regulamento
Anexo II – lista 1 "Oferta" – segundo ponto normando

Texto da Comissão Alteração

• Substituição obrigatória do combustível • Substituição obrigatória do combustível 
sem prejuízo da legislação comunitária 
existente sobre as emissões de GEE

Or. en


