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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do texto legal que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a medidas 
destinadas a garantir a segurança do aprovisionamento de gás e que revoga a Directiva 
2004/67/CE
(COM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2009)0363),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 251.º e o artigo 95.º do Tratado CE, nos termos dos quais 
a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C7-0097/2009),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
intitulada “Consequências da entrada em vigor do Tratado de Lisboa sobre os processos 
decisórios interinstitucionais em curso” (COM(2009)0665),

– Tendo em conta o n.º 3 do artigo 294.º e o n.º 2 do artigo 194.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social,

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e os 
pareceres da Comissão dos Assuntos Externos, da Comissão dos Assuntos Económicos e 
Monetários, da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar e da 
Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores (A7-0112/2010),

1. Aprova em primeira leitura a posição a seguir indicada;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão e aos Parlamentos nacionais.
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Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O consumo de gás na Europa aumentou 
com grande rapidez nos últimos dez anos. 
Com a diminuição da produção interna, as 
importações de gás aumentaram ainda mais 
rapidamente, criando assim uma mais forte 
dependência das importações e a 
necessidade de ter em conta os aspectos da 
segurança do aprovisionamento.

(2) O consumo de gás na Europa aumentou 
com grande rapidez nos últimos dez anos. 
Com a diminuição da produção interna, as 
importações de gás aumentaram ainda mais 
rapidamente, criando assim uma mais forte 
dependência das importações e a 
necessidade de ter em conta os aspectos da 
segurança do aprovisionamento. Devido à 
hegemonia do gás natural no cabaz 
energético, alguns Estados-Membros 
encontram-se numa "ilha energética", em 
consequência da forte dependência das 
importações de gás de países terceiros e 
da falta de infra-estruturas de ligação 
com o resto da UE.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) No entanto, no âmbito das medidas 
respeitantes à segurança do 
aprovisionamento de gás que foram 
tomadas a nível comunitário, os Estados-
-Membros continuam a dispor de uma 
grande margem de discricionariedade na 
escolha das suas medidas. Se a segurança 
de aprovisionamento de um Estado-
-Membro for ameaçada, há um risco claro 
de que as medidas desenvolvidas a nível 
unilateral por esse Estado-Membro possam 
prejudicar o correcto funcionamento do 
mercado interno do gás. A experiência 
recente demonstra que esse risco é real. 
Para que o mercado interno do gás possa 
funcionar mesmo em caso de défice de 
aprovisionamento, é por isso necessário 

(4) No entanto, no âmbito das medidas 
respeitantes à segurança do 
aprovisionamento de gás que foram 
tomadas a nível comunitário, os Estados-
-Membros continuam a dispor de uma 
grande margem de discricionariedade na 
escolha das suas medidas. Se a segurança 
de aprovisionamento de um Estado-
-Membro for ameaçada, há um risco claro 
de que as medidas desenvolvidas a nível 
unilateral por esse Estado-Membro possam 
prejudicar o correcto funcionamento do 
mercado interno do gás e a segurança dos 
clientes protegidos, incluindo os mais 
vulneráveis. A experiência recente 
demonstra que esse risco é real. Para que o 
mercado interno do gás possa funcionar 
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prever uma resposta mais coordenada às 
crises de aprovisionamento, em termos 
quer de acção preventiva quer de reacção 
às perturbações concretas no 
aprovisionamento.

mesmo em caso de défice de 
aprovisionamento, é por isso necessário 
prever a existência de solidariedade, de 
coordenação e de resposta às crises de 
aprovisionamento, em termos quer de 
acção preventiva quer de reacção às 
perturbações concretas no 
aprovisionamento.

Justificação

Considera-se que o conceito de solidariedade e protecção do cliente não está perfeitamente 
integrado nesta proposta. Como este regulamento diz respeito à segurança do 
aprovisionamento de gás, é essencial ter em conta a protecção do consumidor e a 
solidariedade entre Estados-Membros na preparação da resposta às perturbações no 
aprovisionamento.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

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

(5) A diversificação das fontes e das vias 
de aprovisionamento de gás da 
Comunidade é essencial para melhorar a 
segurança do aprovisionamento da União 
no seu todo e dos seus Estados-Membros 
individualmente. A segurança do 
aprovisionamento dependerá, no futuro, da 
evolução do cabaz energético, do 
desenvolvimento da produção na União e 
nos países terceiros que a abastecem e dos 
investimentos em instalações de 
armazenagem e na diversificação das vias 
de aprovisionamento e das fontes de 
abastecimento dentro e fora da União, 
incluindo as instalações de gás natural 
liquefeito. É, por conseguinte, necessário 
adoptar medidas de fomento dessa 
diversificação a longo prazo.
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Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) A fim de reduzir o impacto de crises 
potenciais espoletadas por perturbações 
do fornecimento de gás, os Estados-
-Membros desenvolvem uma estratégia 
comum, que garanta a diversificação das 
fontes de energia e das fontes e rotas de 
aprovisionamento de gás. Além disso, a 
Comissão, em colaboração com as 
autoridades competentes a nível nacional 
e à escala da União, deve tomar as 
medidas necessárias para assegurar a 
rápida conclusão dos projectos existentes 
aprovados pela UE para a diversificação 
das vias de aprovisionamento e das fontes 
de abastecimento de gás, contribuindo, 
assim, de forma significativa para a 
segurança do próprio aprovisionamento.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Uma grande perturbação no 
aprovisionamento de gás à Comunidade 
pode afectar todos os Estados-Membros e 
as partes contratantes do Tratado que 
institui a Comunidade da Energia e 
provocar graves danos em toda a economia 
comunitária. A perturbação do 
aprovisionamento de gás pode, além disso, 
ter impactos sociais graves, em particular 
nos grupos de consumidores vulneráveis.

(6) Uma grande perturbação no 
aprovisionamento de gás à Comunidade 
pode ter consequências para os interesses 
estratégicos da União e pode afectar todos 
os Estados-Membros e as partes 
contratantes do Tratado que institui a 
Comunidade da Energia e provocar graves 
danos em toda a economia comunitária, 
bem como afectar indirectamente sectores 
subsidiários. A perturbação do 
aprovisionamento de gás pode, além disso, 
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ter impactos sociais graves, em particular 
nos grupos de consumidores vulneráveis.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Com vista à sustentabilidade a 
longo prazo do mercado comunitário do 
gás, é essencial que as medidas tomadas 
com vista a garantir a segurança do 
respectivo aprovisionamento não 
provoquem indevidamente distorções da 
concorrência ou do funcionamento eficaz 
do mercado interno.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

A norma N-1, tal como é definida no presente Regulamento, aplica-se unicamente às infra-
-estruturas.
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Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

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

(9) É essencial dispor de infra-estruturas de 
gás suficientes e diversificadas nos 
Estados-Membros, em particular, em 
zonas isoladas das fontes de 
abastecimento energético, para fazer face 
às interrupções no aprovisionamento. 
Critérios mínimos comuns relativos à 
segurança do aprovisionamento de gás 
deverão garantir condições equitativas para 
a segurança desse aprovisionamento, tendo 
em conta as especificidades nacionais e 
regionais, e criar incentivos significativos 
para a construção da infra-estrutura 
necessária e para a melhoria do nível de 
preparação em caso de crise. Medidas do 
lado da procura, tais como a mudança para 
outros combustíveis, podem desempenhar 
um papel valioso na garantia da segurança 
energética se puderem ser aplicadas 
rapidamente e reduzir significativamente a 
procura em reacção a uma perturbação no 
aprovisionamento. Cumpre, todavia, 
assinalar que a mudança para os 
combustíveis fósseis daria origem a um 
aumento das emissões de gases com efeito 
de estufa. Importa continuar a promover 
a utilização eficiente de energia como 
medida que incide na procura. O impacto 
ambiental das medidas propostas para 
agir a nível da oferta e da procura deve 
ser tido devidamente em conta, impondo-
-se privilegiar as medidas que tenham o 
menor impacto possível no ambiente. Os 
investimentos em infra-estruturas devem 
processar-se no devido respeito do 
ambiente e do acervo comunitário 
aplicável.
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Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

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

(10) Os investimentos em novas infra-
-estruturas de gás devem ser fortemente 
promovidos e ser precedidos de uma 
adequada avaliação do impacto 
ambiental. Essas novas infra-estruturas 
devem aumentar a segurança do 
aprovisionamento de gás e, ao mesmo 
tempo, garantir o correcto funcionamento 
do mercado interno do gás natural. Os 
investimentos devem ser, por princípio, 
efectuados pelas empresas, com base em 
incentivos económicos. Importa facilitar a 
integração do gás proveniente de fontes 
de energia renováveis na infra-estrutura 
da rede de gás. Se um investimento em 
infra-estruturas for de natureza 
transfronteiras, a Agência de Cooperação 
dos Reguladores da Energia («ACER»), 
criada pelo Regulamento (CE) 
n.º 713/2009 do Parlamento Europeu do 
Conselho, e a Rede Europeia de 
Operadores de Redes de Transporte de Gás 
(«ENTSO-G») devem ser envolvidas no 
processo para melhor ter em conta as 
implicações transfronteiras.
_______________

1 JO L 211 de 14.8.2009, p. 1.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Deve ser conferida prioridade à 
construção de novas infra-estruturas 
transfronteiras, necessárias para alcançar 
o objectivo de, pelo menos, 10% de 
capacidade de interconexão de gás e 
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electricidade até 2010, tal como foi 
solicitado nas conclusões da Presidência 
de Março de 2007.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 10-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Justificação

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 10-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-C) É importante estabelecer acordos 
prévios entre os sistemas interconectados 
no que respeita ao equilíbrio e ao 
aprovisionamento, a fim de garantir, em 
situações de emergência, a utilização 
optimizada das interconexões disponíveis.

Alteração 13
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Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

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

(11) Há diferentes fundos comunitários 
disponíveis para apoiar os Estados-
-Membros no financiamento dos 
investimentos necessários em produção, 
em infra-estruturas e em medidas de 
fomento da eficiência energética à escala 
regional e local, nomeadamente 
empréstimos e garantias do Banco Europeu 
de Investimento ou verbas provenientes 
dos fundos para as regiões, dos fundos 
estruturais ou do fundo de coesão.

Justificação

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

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) O presente regulamento deve permitir 
às empresas de gás natural e aos clientes 
confiar durante o maior período de tempo 
possível nos mecanismos de mercado para 
fazer face a perturbações. Deve igualmente 
prever mecanismos de emergência que 
possam ser utilizados quando os mercados 
deixarem de ser capazes de responder 

(12) O presente regulamento deve permitir 
às empresas de gás natural e aos clientes 
confiar durante o maior período de tempo 
possível nos mecanismos de mercado para 
fazer face a perturbações. Deve igualmente 
prever mecanismos de emergência que 
possam ser utilizados quando os mercados, 
só por si, deixarem de ser capazes de 
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adequadamente a uma perturbação no 
aprovisionamento de gás. Mesmo numa 
emergência, deve ser dada prioridade aos 
instrumentos baseados no mercado para 
atenuar os efeitos da perturbação no 
aprovisionamento. 

responder adequadamente a uma 
perturbação no aprovisionamento de gás. 
Mesmo numa emergência, deve ser dada 
prioridade aos instrumentos baseados no 
mercado para atenuar os efeitos da 
perturbação no aprovisionamento.

Justificação

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

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Os investimentos da UE na 
produção e em infra-estruturas 
renováveis devem ser suportados pelos 
esforços dos Estados-Membros e da 
Comissão, a fim de se promover, na 
vizinhança da UE, em cooperação com 
países terceiros, a extensão dos princípios 
e das normas do mercado interno, 
conforme estipula o Tratado da Carta da 
Energia. A Comissão deve considerar o 
alargamento da Comunidade Europeia da 
Energia, que é formada pela União e 
pelos países da Europa do Sudeste, a 
outros países terceiros, conforme seja 
mais adequado, e a criação de novos 
mercados regionais de energia de acordo 
com o mesmo modelo, como, por exemplo, 
uma comunidade euromediterrânica da 
energia, a fim de garantir a segurança do 
aprovisionamento.

Alteração 16
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Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Após a adopção do terceiro pacote 
«Mercado interno da energia», o sector do 
gás reger-se-á por novas disposições, que 
criam responsabilidades e papéis claros 
para os Estados-Membros, os reguladores, 
os operadores de redes de transporte e a 
ACER, e melhoram a transparência do 
mercado em prol do seu bom 
funcionamento e da segurança do 
aprovisionamento.

(13) Após a adopção do terceiro pacote 
«Mercado interno da energia», o sector do 
gás reger-se-á por novas disposições, que 
criam responsabilidades e papéis claros 
para os Estados-Membros, os reguladores, 
os operadores de redes de transporte e a 
ACER, e melhoram a transparência do 
mercado em prol do seu bom 
funcionamento, da segurança do 
aprovisionamento e da defesa dos 
consumidores.

Justificação

Considera-se que o conceito de solidariedade e protecção do cliente não está perfeitamente 
integrado nesta proposta. Como o presente Regulamento diz respeito à segurança do 
aprovisionamento de gás, é essencial ter em conta a protecção do consumidor e a 
solidariedade entre Estados-Membros na preparação da resposta às perturbações no 
aprovisionamento.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A realização do mercado interno do 
gás e a concorrência efectiva dentro desse 
mercado oferecem à Comunidade o mais 
alto nível de segurança do 
aprovisionamento para todos os Estados-
-Membros, desde que esse mercado possa 
funcionar plenamente em caso de 
perturbações no aprovisionamento que 
afectem uma parte da Comunidade, seja 
qual for a sua causa. Para esse efeito, é 
necessária uma abordagem comum geral e 
eficaz em matéria de segurança do 
aprovisionamento, que se baseie, 
nomeadamente, em políticas transparentes 
e não discriminatórias, compatíveis com 

(14) A realização do mercado interno do 
gás e a concorrência efectiva dentro desse 
mercado oferecem à União o mais alto 
nível de segurança do aprovisionamento 
para todos os Estados-Membros, desde que 
esse mercado possa funcionar plenamente 
em caso de perturbações no 
aprovisionamento que afectem uma parte 
da União, seja qual for a sua causa. Para 
esse efeito, é necessária uma abordagem 
comum geral e eficaz em matéria de 
segurança do aprovisionamento, que se 
baseie, nomeadamente, em transparência, 
solidariedade e políticas compatíveis com 
o funcionamento do mercado interno, 
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as exigências do mercado, evitando 
distorções do mesmo e entraves às 
respostas que ele possa dar às perturbações. 

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

Justificação

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

Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

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

(15) Os papéis e as responsabilidades 
devem ser definidos de maneira a 
assegurar a observância de uma 
abordagem a três níveis, que envolva, 
primeiro, as empresas em causa e o sector, 
depois, os Estados-Membros a nível 
nacional ou regional e, por fim, a União 
Europeia.  Na eventualidade de uma 
interrupção do abastecimento, os 
intervenientes no mercado devem ser 
dispor de oportunidades suficientes para 
responder à situação através de medidas 
baseadas no próprio mercado, como as 
que são enumeradas no Anexo II. Se as 
reacções dos intervenientes no mercado 
não forem as mais adequadas, os 
Estados-Membros e as respectivas 
autoridades competentes devem tomar 
medidas, como as que são enumeradas no 
Anexo III, para eliminar, ou atenuar, os 
efeitos da interrupção do fornecimento.  
Só no caso de essas medidas se revelarem 
inadequadas, serão tomadas iniciativas a 
nível regional ou à escala comunitária 
para eliminar, ou atenuar, os efeitos da 
interrupção do fornecimento.  Na medida 
do possível, deverá preferir-se as soluções 
regionais às iniciativas da União.
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Alteração 19

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Devem ser definidas normas 
suficientemente harmonizadas para a 
segurança do aprovisionamento, que 
contemplem pelo menos situações como a 
ocorrida em Janeiro de 2009 e que tenham 
em conta as diferenças entre Estados-
-Membros, sem imporem encargos 
irrazoáveis e desproporcionados às 
empresas de gás natural, incluindo as novas 
e as pequenas empresas.

(16) Devem ser definidas normas 
suficientemente harmonizadas para a 
segurança do aprovisionamento, que 
contemplem pelo menos situações como a 
ocorrida em Janeiro de 2009 e que tenham 
em conta as diferenças entre Estados-
-Membros, na perspectiva das obrigações 
de serviço público e das medidas de 
protecção dos consumidores referidas no 
artigo 3.º da Directiva 2009/73/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho que 
estabelece regras comuns para o mercado 
interno do gás natural1, sem imporem 
encargos irrazoáveis e desproporcionados 
às empresas de gás natural, incluindo as 
novas e as pequenas empresas.
_____
1 JO L 211 de 14.8.2009, p. 94.

Justificação

Os grandes utilizadores finais dispõem de uma enorme aptidão para responder a situações de 
emergência, recorrendo, por exemplo, às suas capacidades para substituir um combustível 
por um outro. Esse potencial contributo também não deve ser sujeito a mais encargos.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Para o bom funcionamento do 
mercado é essencial que as empresas de 
gás natural efectuem atempadamente 
investimentos na produção interna e nas 
infra-estruturas, como as interconexões, os 
equipamentos que permitem fluxos 
bidireccionais nos gasodutos, o 
armazenamento e as instalações de 

(17) Para o bom funcionamento do 
mercado, é essencial que as empresas de 
gás natural efectuem atempadamente 
investimentos na produção interna e nas 
infra-estruturas, tais como as 
interconexões, em especial, aquelas que 
dão acesso à rede de gás da UE, os 
equipamentos que permitem fluxos 
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regaseificação do GNL, tendo em mente a 
possibilidade de perturbações no 
aprovisionamento como as que ocorreram 
em Janeiro de 2009.

bidireccionais nos gasodutos, o 
armazenamento e as instalações de 
regaseificação do GNL, tendo em mente a 
possibilidade de perturbações no 
aprovisionamento como as que ocorreram 
em Janeiro de 2009. Caso as interconexões 
necessárias não sejam financeiramente 
viáveis para as empresas do sector, mas 
apresentem um nítido valor acrescentado 
em termos de segurança do 
aprovisionamento de gás, a Comissão 
deve propor incentivos financeiros 
adequados, a fim de garantir a conexão 
física de todos os Estados-Membros à rede 
de gás da UE.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

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

(18) É importante que o aprovisionamento 
de gás seja mantido, em particular no que 
respeita aos clientes domésticos, assim 
como a um número limitado de outros 
clientes, em especial os clientes que 
prestem serviços públicos importantes e 
que sejam susceptíveis de ser definidos 
pelos Estados-Membros em apreço, nos 
casos em que o mercado não pode 
continuar a abastecê-los. É essencial que as 
medidas a tomar durante a crise sejam 
definidas de antemão.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Os aspectos da segurança do 
aprovisionamento na planificação a longo 
prazo dos investimentos em suficientes 

(20) Os aspectos da segurança do 
aprovisionamento na planificação a longo 
prazo dos investimentos em suficientes 
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capacidades transfronteiras e outras infra-
estruturas, que garantam a capacidade a 
longo prazo da rede para manter a 
segurança do aprovisionamento e satisfazer 
uma procura razoável, são objecto da 
Directiva …/…/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho [relativa a regras 
comuns para o mercado interno do gás 
natural e que revoga a Directiva 
2003/55/CE]. O cumprimento das normas 
de segurança de aprovisionamento pode 
requerer um período transitório para que se 
possam efectuar os investimentos 
necessários. O plano decenal de 
desenvolvimento da rede elaborado pela 
ENTSO-G e supervisionado pela ACER é 
uma ferramenta fundamental para 
identificar os investimentos necessários a 
nível comunitário. 

capacidades transfronteiras e outras infra-
-estruturas que garantam a capacidade a 
longo prazo da rede para manter a 
segurança do aprovisionamento e satisfazer 
uma procura razoável são objecto da 
Directiva 2009/73/CE. O cumprimento das 
normas de segurança de aprovisionamento 
pode requerer um período transitório para 
que se possam efectuar os investimentos 
necessários. O plano decenal de 
desenvolvimento da rede elaborado pela 
ENTSO-G e supervisionado pela ACER é 
uma ferramenta fundamental para 
identificar os investimentos necessários a 
nível comunitário, pôr em prática os 
requisitos de infra-estruturas 
estabelecidos no presente Regulamento e 
levar a cabo uma avaliação de risco à 
escala da União.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

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

Alteração 24

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Para reforçar a solidariedade entre os 
Estados-Membros em caso de emergência 
comunitária e, em particular, para apoiar os 
Estados-Membros que estão expostos a 
condições geográficas ou geológicas 
menos favoráveis, os Estados-Membros 
devem conceber medidas específicas para 
exercerem essa solidariedade,
nomeadamente acordos comerciais entre 
empresas de gás natural, mecanismos de 
compensação, aumento das exportações de 
gás ou libertação de maiores quantidades 
de gás armazenado. As medidas de 
solidariedade podem ser particularmente 
apropriadas entre os Estados-Membros 
para os quais a Comissão recomenda o 
estabelecimento de planos conjuntos de 
acções preventivas ou planos de 
emergência a nível regional.

(23) Para reforçar a solidariedade entre os 
Estados-Membros em caso de emergência 
comunitária e, em particular, para apoiar os 
Estados-Membros que estão expostos a 
condições geográficas ou geológicas 
menos favoráveis, os Estados-Membros 
devem conceber medidas para exercerem 
essa solidariedade. As empresas de gás 
natural devem conceber medidas,
nomeadamente acordos comerciais, que 
podem abranger o aumento das 
exportações de gás ou a libertação de 
maiores quantidades de gás armazenado. É 
importante incentivar a conclusão de 
acordos prévios entre as empresas de gás 
natural. As empresas de gás natural 
devem ser sempre compensadas de uma 
forma justa e equitativa por todas as 
medidas que devam tomar para se 
prepararem para uma situação de 
emergência. As medidas de solidariedade 
podem ser particularmente apropriadas 
entre os Estados-Membros para os quais a 
Comissão recomenda o estabelecimento de 
planos conjuntos de acções preventivas ou 
planos de emergência a nível regional.

Justificação

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

Alteração 25
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Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

Quer a Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança, quer 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 com 
representantes do sector em nome dos Estados-Membros em situações de crise. O Comissário 
responsável pela energia, em particular, deve organizar as actividades do Grupo de 
Coordenação do Gás, que deve ser consultado obrigatoriamente em situações de crise.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Considerando 30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(30-A) Nos termos do presente 
Regulamento, a Comissão e os 
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Estados-Membros devem reforçar a sua 
monitorização da segurança dos 
fornecimentos de gás provenientes de 
países terceiros.  A Comissão coordena os 
mecanismos de resolução de litígios com 
países terceiros e intensifica o diálogo no 
capítulo energético, nomeadamente no 
âmbito do Tratado da Carta da Energia e 
do Tratado da Comunidade da Energia.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Considerando 30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 28

Proposta de regulamento
Considerando 31-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(31-A) As instituições da União Europeia 
devem conferir especial prioridade ao 
projecto do gasoduto “Nabucco”.

Alteração 29
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Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

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

O presente regulamento estabelece 
medidas destinadas a garantir a segurança 
do aprovisionamento de gás, 
salvaguardando o funcionamento correcto 
e contínuo do mercado interno do gás, 
adoptando medidas excepcionais a 
implementar, quando o mercado já não 
for capaz de assegurar o necessário 
aprovisionamento de gás, e prevendo uma 
definição e uma atribuição claras de 
responsabilidades e uma coordenação da 
resposta, dotada de procedimentos 
transparentes, ao nível das empresas de 
gás natural, dos Estados-Membros, das 
regiões envolvidas e da União, tanto em 
termos de acção preventiva, como de 
reacção a perturbações concretas do 
aprovisionamento, ou de risco sério da 
ocorrência de tais perturbações, num 
espírito de solidariedade entre os Estados-
-Membros.

Justificação

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação
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Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A segurança do aprovisionamento de gás 
e o bom funcionamento do mercado 
interno são tarefas partilhadas pelas
empresas de gás natural, pelas autoridades 
competentes dos Estados-Membros e pela
Comissão, dentro das respectivas áreas de 
responsabilidade. Ambas as tarefas exigem
um elevado grau de cooperação entre estes 
actores.

Alteração 33
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Cada Estado-Membro designa, com 
plena transparência, uma autoridade 
competente responsável pela aplicação das 
medidas em matéria de segurança do 
aprovisionamento de gás, de harmonia 
com o disposto no presente regulamento.
As medidas devem incluir uma avaliação 
bienal dos riscos, incluindo dos riscos 
geopolíticos, o estabelecimento de planos 
de acção preventivos, o estabelecimento do 
plano de emergência e a vigilância 
contínua da segurança do 
aprovisionamento de gás a nível nacional.
Sempre que a autoridade reguladora 
nacional não seja a entidade competente, 
a autoridade reguladora deverá ser 
formalmente envolvida no 
desenvolvimento e execução de tais 
medidas. As autoridades competentes 
cooperam entre si para evitarem qualquer 
perturbação no aprovisionamento e para 
limitarem os danos em caso de ocorrência 
de perturbações.

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

5. As medidas destinadas a garantir a 
segurança do aprovisionamento devem ser 
claramente definidas, transparentes, 
proporcionadas, não discriminatórias, 
verificáveis e não devem distorcer 
indevidamente a concorrência nem obstar 
ao funcionamento eficaz do mercado 
interno. A Comissão, juntamente com a 
autoridade competente, deve garantir que 
os contratos de gás natural concluídos 
entre os Estados-Membros, ou as suas 
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empresas de gás natural, e os países 
terceiros não incluam qualquer cláusula 
que produza os efeitos de uma cláusula de 
destino. Esta disposição aplica-se sem 
prejuízo das competências das 
autoridades da concorrência.

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
Medidas de segurança do 

aprovisionamento a longo prazo
1. O mais tardar …*, a Comissão, no 
âmbito do desenvolvimento de uma 
estratégia de aprovisionamento a longo 
prazo, apresenta um relatório sobre os 
instrumentos e as medidas tendentes ao 
reforço da diversificação das fontes de 
aprovisionamento de gás e das rotas de 
abastecimento de gás da União. O 
relatório incluirá propostas dirigidas aos 
diferentes Estados-Membros sobre as 
actividades e medidas destinadas a 
reforçar a segurança do 
aprovisionamento de gás. O relatório 
conterá, em particular, uma avaliação do 
papel das instalações de GNL, bem como 
uma visão de conjunto das capacidades de 
armazenamento de gás nos diferentes 
Estados-Membros.
Além disso, o relatório deverá proceder a 
uma avaliação da cooperação regional 
existente (tal como prevêem o n.os 3 e 4 do 
artigo 4.º e o Anexo III-A), incluindo 
recomendações para a melhoria da 
prevenção e planos conjuntos para acções 
de emergência. Qualquer medida de 
cooperação regional adoptada para 
efeitos de aplicação do presente 
Regulamento, tal como prevêem o n.os 3 e 



RR\811020PT.doc 27/149 PE430.654v02-00

PT

4 do artigo 4.º, deve ser realizada pelas 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros, com a participação das 
empresas de gás natural, das entidades 
reguladoras e dos clientes industriais, em 
estreita cooperação com a Comissão. A 
cooperação regional promove, mas não 
pode de forma alguma entrar em conflito 
com, os princípios gerais da solidariedade 
europeia.
2. A União deve trabalhar em conjunto 
com os países terceiros abastecedores e 
com os países de trânsito para 
compartilhar as melhores práticas 
relacionadas com a eficiência energética, 
por exemplo, no âmbito dos acordos de 
cooperação energética já existentes, como 
é o caso do Tratado da Carta da Energia.
_______________
* JO: um ano após a entrada em vigor do 
presente Regulamento.

Alteração 36

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 37
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. Os Estados-Membros podem também 
decidir estabelecer planos conjuntos a nível 
regional, para além dos planos nacionais 
separados. No caso dos planos conjuntos a 
nível regional, os Estados-Membros em 
causa aprovam e publicam os planos e 
envidarão todos os esforços para celebrar 
acordos intergovernamentais, a fim de 
aprovar formalmente a cooperação 
regional.

Alteração 41
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

5. A autoridade competente, no respeito 
pela confidencialidade das informações 
sensíveis, publica os seus planos, incluindo 
as versões alteradas de acordo com o n.º 6, 
e notifica-os sem demora à Comissão e ao 
Grupo de Coordenação do Gás. 

Alteração 42

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 43

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

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 44

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

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 45

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

Texto da Comissão Alteração

1. O plano de acção preventivo deve 
conter: 

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

Alteração 46

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

Texto da Comissão Alteração

(a) as medidas que visam dar cumprimento 
às normas relativas às infra-estruturas e ao 
aprovisionamento, estabelecidas nos 

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

artigos 6.º e 7.º; estas medidas devem 
incluir, pelo menos, o plano para respeitar 
a norma N–1, a informação sobre o 
planeamento para se conseguir alcançar
os volumes e as capacidades que, de 
acordo com a avaliação de risco, são
necessários para aprovisionar os clientes 
protegidos nos períodos de elevada procura 
definidos, as medidas do lado da procura, a 
diversificação das fontes de 
aprovisionamento e as obrigações 
impostas às empresas de gás natural e 
outros organismos pertinentes;

Alteração 47

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 48

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

Texto da Comissão Alteração

(d-A) nos casos em que o Estado-Membro 
assim o decidir, com base na avaliação 
dos riscos prevista no artigo 8 º, uma 
descrição dos deveres de abastecimento 
dos clientes, para além dos definidos no 
n.º 1 do artigo 2.º, que estejam ligados à 
rede de distribuição de gás e que prestem 
serviços públicos de grande importância, 
como as escolas e os hospitais. Tais 
deveres não podem, em circunstância 
alguma, afectar a respectiva capacidade 
de prover o abastecimento dos clientes 
protegidos, na eventualidade da 
ocorrência de uma crise, de acordo com 
disposto no artigo 7.º. Estas obrigações 
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adicionais também não podem, em 
circunstância alguma, entrar em conflito 
com os princípios da solidariedade 
europeia, ou da solidariedade regional, 
em relação a países com problemas de 
abastecimento;

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-B) os mecanismos utilizados para 
cooperar com outros Estados-Membros 
na preparação dos planos de acção 
preventivos de âmbito regional;

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. O plano de acção preventivo deve 
basear-se principalmente em medidas no 
âmbito do mercado e deve ter em conta o 
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energia e o impacto no ambiente. impacto na economia, a eficácia e a 
eficiência económicas, os efeitos no 
funcionamento do mercado interno da 
energia, as consequências para os 
consumidores, o impacto no ambiente, 
bem como as situações e os 
desenvolvimentos de relevo a nível 
internacional, nomeadamente nos 
grandes países fornecedores e de trânsito.

Alteração 52

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão desenvolve um plano de 
acção preventiva com o contributo de 
todos os planos nacionais e regionais, 
identificando possíveis cenários de crise e 
as medidas mais eficazes para atenuar 
uma eventual crise, de molde a garantir a 
coordenação eficiente das acções durante 
uma emergência na União.

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Até [31 de Março de 2014; 3 anos após a 
entrada em vigor], o mais tardar, a 
autoridade competente garante que, em 
caso de perturbação da maior 
infra-estrutura única de gás, a 
infra-estrutura restante (N-1) tenha 
capacidade técnica para satisfazer a 
procura total diária de gás da zona 
calculada durante um dia de procura de gás 
excepcionalmente elevada estatisticamente 
constatado uma vez todos os vinte anos.
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constatado todos os vinte anos. 

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 56
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. Cada autoridade competente comunica à 
Comissão sem demora, e após consulta às 
empresas de gás natural interessadas,  
qualquer eventual incumprimento da 
norma N-1.

Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

económicos, como a segurança do 
aprovisionamento e o contributo para o 
mercado interno, para além de, pelo 
menos, ter também em conta a capacidade 
necessária para respeitar as normas de 
aprovisionamento estabelecidas no artigo 
7.º. As autoridades competentes e a 
Comissão certificar-se-ão de que a 
avaliação das interconexões seja 
regularmente objecto de revisão, caso as 
circunstâncias se alterem, 
designadamente, mediante a actualização 
dos planos de acção preventivos à escala 
nacional e comunitária. Quando forem 
necessários investimentos adicionais a 
jusante da rede de transporte, aplicar-se-á 
igualmente o n.º 7 a esses investimentos. 
Nesse período de dois anos, o operador da 
rede de transporte de gás adapta o 
funcionamento do conjunto da rede de 
modo a permitir fluxos de gás 
bidireccionais.

Alteração 59

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

Considerando 5-A (novo) Alteração

5-A. Uma autoridade competente pode 
solicitar à Comissão que tome a decisão 
de isentar uma interconexão específica da 
obrigação de fluxo bidireccional, nos 
termos do disposto no n.º 5. A Comissão 
concede a isenção, se a capacidade de 
fluxo bidireccional não aumentar 
significativamente a segurança do 
aprovisionamento de nenhum Estado-
-Membro envolvido, ou se os custos de 
investimento excederem largamente os 
benefícios esperados para a segurança do 
aprovisionamento em qualquer desses 
Estados-Membros. A Comissão terá na 
máxima conta os resultados da avaliação 
de riscos realizada pela autoridade 
competente, nos termos do n.º 1 do artigo 
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8.º. A decisão pode ser revista, caso as 
circunstâncias se alterem.

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

6. Os Estados-Membros garantem que 
qualquer nova infra-estrutura de transporte 
assegure o aprovisionamento prevendo um 
número suficiente de pontos de entrada e 
de saída, e contribua para o 
desenvolvimento de um sistema bem 
conectado. Os Estados-Membros 
garantem que as capacidades nacionais 
de entrada e as redes de transporte são 
capazes de adaptar os fluxos nacionais de 
gás a qualquer situação de perturbação 
das infra-estruturas de aprovisionamento 
de gás identificada na avaliação de risco, 
entre outros aspectos, mediante a 
remoção dos factores internos de 
estrangulamento.

Alteração 61

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Ao estabelecerem as tarifas em 
conformidade com o artigo 41.º, n.º 8, da 
Directiva […/…CE], as autoridades 
reguladoras nacionais têm em conta os 
custos do respeito da norma N-1 e os 
custos da instauração da capacidade física 
permanente para transportar gás em ambos 
os sentidos. Caso os custos sejam 
incorridos em mais do que um 
Estado-Membro, as autoridades 
reguladoras nacionais de todos os 
Estados-Membros em causa decidem 

7. Ao estabelecerem as suas tarifas ou as 
suas metodologias de forma transparente 
e pormenorizada, em conformidade com o 
artigo 41.º, n.º 8, da Directiva 2009/73/CE, 
as autoridades reguladoras nacionais 
introduzem os incentivos apropriados e
têm em conta os custos do respeito da 
norma N-1 e os custos da instauração da 
capacidade física permanente para 
transportar gás em ambos os sentidos. Caso 
os custos sejam incorridos em mais do que 
um Estado-Membro ou num 
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conjuntamente a repartição dos custos. 
Aplica-se o disposto no artigo 8.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º …/….

Estado-Membro em benefício de outros 
Estados-Membros, as autoridades 
reguladoras nacionais de todos os 
Estados-Membros em causa decidem 
conjuntamente a repartição dos custos, 
antes da tomada de decisão sobre 
qualquer investimento. A decisão sobre 
qualquer investimento será sujeita à 
aprovação das autoridades reguladoras 
nacionais relativamente aos custos e 
respectiva repartição por todas as 
autoridades reguladores nacionais em 
causa. A proporção em que cada 
Estado-Membro beneficia do investimento 
no tocante à segurança do 
aprovisionamento será tida em conta na 
repartição dos custos entre a generalidade 
dos Estados-Membros. Aplica-se o 
disposto no artigo 8.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º 715/2009.

Alteração 62

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

Texto da Comissão Alteração

7-A. No que diz respeito às despesas 
efectuadas em mais de um 
Estado-Membro, ou num Estado-Membro 
em prol de outros Estados-Membros, a 
Comissão poderá propor instrumentos 
comunitários adequados para o 
financiamento das interconexões. Tais 
decisões devem ser tomadas caso a caso, 
tendo em conta, nomeadamente, a falta de 
viabilidade financeira da interligação e o 
inequívoco valor acrescentado em termos 
de segurança do aprovisionamento de gás 
para um ou mais dos Estados-Membros 
em causa.

Alteração 63



PE430.654v02-00 40/149 RR\811020PT.doc

PT

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A autoridade competente solicita às 
empresas de abastecimento de gás que 
tomem medidas para garantir o 
aprovisionamento de gás aos clientes 
protegidos no Estado-Membro em caso de:

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

a)  temperaturas extremas durante um 
período de pico de sete dias 
estatisticamente constatado todos os vinte 
anos; bem como

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

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

Justificação

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

Alteração 64

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. A autoridade competente solicita às 
empresas de abastecimento de gás que 
tomem medidas para garantir o 
aprovisionamento de gás aos clientes 
protegidos durante um período de quarenta 
e cinco dias igualmente no caso de uma 
emergência, conforme definida no artigo 
9.º, n.º 2. Decorridos quarenta e cinco dias 
ou, em condições mais graves do que as 



RR\811020PT.doc 41/149 PE430.654v02-00

PT

definidas no n.º 1, a autoridade competente 
envida todos os esforços para manter, 
durante tanto tempo quanto possível, o 
aprovisionamento dos clientes protegidos.

Alteração 65

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. As autoridades competentes permitirão
que as empresas de gás natural cumpram 
estes critérios ao nível regional ou 
comunitário e não exigirão que estas 
normas sejam cumpridas baseando-se em 
infra-estrutura situada apenas no seu 
território.

Alteração 66

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

Texto da Comissão Alteração

5-A. Para garantir o aprovisionamento 
em gás natural, bem como em energia 
eléctrica e calor, importa possibilitar às 
instalações de produção necessárias à 
manutenção do aprovisionamento (como 
as centrais de produção de electricidade, 
as refinarias, ou as instalações de 
armazenamento de gás) o melhor 
funcionamento possível. A ultrapassagem 
dos valores-limite prescritos é admissível 
numa medida ainda a definir. A 
modificação das condições impostas pela 
legislação relativa à água é admissível 
numa extensão ainda a definir. Neste 
contexto, cumpre evitar contaminações 
perigosas para o ambiente.
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Alteração 67

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) a tomada em consideração de todas as 
circunstâncias nacionais e regionais 
pertinentes, incluindo o uso de gás para 
garantir o abastecimento de electricidade 
e de aquecimento doméstico para os 
clientes protegidos, bem como para o 
funcionamento das indústrias, que são 
particularmente sensíveis às flutuações da 
oferta, aos padrões de consumo, à 
interconexão no âmbito do mercado 
interno e às preocupações de segurança;

Alteração 68

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão avalia 
pormenorizadamente os riscos para a 
segurança do aprovisionamento de gás a 
nível comunitário, aprovando e fazendo 
publicar um relatório, que será 
apresentado às autoridades competentes, 
ao Grupo de Coordenação do Gás, à 
ACER, à ENTSO-G e ao Parlamento 
Europeu. 

Alteração 69

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

Texto da Comissão Alteração

1-B. Na avaliação dos riscos, os Estados-
-Membros podem definir, com base numa 
análise técnica e económica, deveres de 
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abastecimento de clientes que já se 
encontrem ligados à rede de distribuição 
de gás e que prestem importantes serviços 
públicos, como escolas e hospitais, 
diferentes dos definidos no n.º 1 do 
artigo 2.º.  Tais deveres não podem, em 
circunstância alguma, afectar a respectiva 
capacidade de prover o abastecimento dos 
clientes protegidos, na eventualidade da 
ocorrência de uma crise, de acordo com 
disposto no artigo 7.º. Estas obrigações 
adicionais também não podem, em 
circunstância alguma, entrar em conflito 
com os princípios da solidariedade 
europeia, ou da solidariedade regional, 
em relação a países com problemas de 
abastecimento;

Alteração 70

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

Texto da Comissão Alteração

1-C. Em conformidade com a 
recomendação da Comissão referida no 
n.º 3 do artigo 4.º, ou na situação referida 
no n.º 4 do artigo 4.º, a avaliação de riscos 
também será levada a cabo a nível 
regional.

Alteração 71

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 72

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. As avaliações dos riscos referidas nos 
n.os 1 e 1-A são efectuadas de dois em dois 
anos, antes de 30 de Setembro do ano em 
causa.

Alteração 73

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 
regionais:

Alteração 74

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) define o papel e as responsabilidades de 
todos os participantes de relevo no 
mercado, tendo em conta os diferentes 
graus em que elas são afectadas em caso 
de interrupção do abastecimento de gás, e
define a sua interacção com a autoridade 
competente e, se for caso disso, com a 
autoridade reguladora;

Alteração 75
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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 tenham sido 
atribuídas tarefas, nos termos do ponto 2 
do segundo parágrafo do artigo 2.º;

Alteração 76

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

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

(7) identifica a contribuição e o mérito 
relativo 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; as medidas não 
baseadas no mercado serão utilizadas 
apenas na medida em que os mecanismos 
baseados no mercado, por si sós, não 
sejam susceptíveis de garantir o 
abastecimento dos clientes protegidos;

Alteração 77

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

(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;
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Alteração 78

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

(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-embros e/ou empresas de gás 
natural.

(10) elabora uma lista de acções 
pré-definidas e ponderadas em 
colaboração estreita com os participantes 
no mercado, para disponibilizar gás em 
caso de emergência, tendo em conta 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.

Alteração 79

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão elabora um Plano de 
Emergência da União Europeia para 
identificar possíveis incongruências entre 
os planos nacionais e os planos regionais 
e para identificar eventuais medidas de 
coordenação a tomar pela própria 
Comissão no âmbito de uma emergência à 
escala comunitária.  A Comissão descreve 
igualmente os mecanismos usados para 
accionar a mediação com países terceiros.

Alteração 80

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

Texto da Comissão Alteração

(1) nível de alerta precoce (Alerta (1) nível de alerta precoce (Alerta 
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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;

Precoce): quando existem informações 
concretas, sérias e fiáveis, eventualmente 
espoletadas por um mecanismo de alerta 
precoce, que sugerem que as condições de 
abastecimento podem deteriorar-se a 
curto prazo. Espera-se que o mercado 
resolva o problema sem a intervenção da 
autoridade competente;

Alteração 81

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

Texto da Comissão Alteração

(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 que o mercado resolva 
o problema sem a intervenção da 
autoridade competente;

Alteração 82

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): 
uma perturbação do aprovisionamento ou
um aumento excepcional da procura, nos 
casos em que os mecanismos baseados no 
mercado, por si só, já não garantam o 
abastecimento dos clientes protegidos. A 
autoridade competente tem de intervir no 
âmbito do plano de emergência. Nesta 
fase, os mecanismos baseados no mercado 
e os mecanismos não baseados no 
mercado podem funcionar em paralelo.
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Alteração 83

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. As autoridades competentes implicadas 
no plano de emergência devem garantir 
que o acesso transfronteiras às instalações 
de armazenamento seja mantido 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. 

Alteração 84

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. 

Alteração 85

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 

4. Quando declara qualquer dos níveis de 
crise, a autoridade competente informa 
imediatamente a Comissão e fornece-lhe 
todas as informações necessárias, 
designadamente, informações sobre as 
medidas que tenciona tomar. A 
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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.

autoridade competente põe em prática as 
acções pré-definidas indicadas no seu 
plano de emergência. 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. A Comissão pode 
convocar o Grupo de Coordenação do 
Gás.

Alteração 86

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. Sempre que a Comissão seja 
notificada por uma autoridade 
competente do facto de ter sido declarado 
o nível de alerta num determinado 
Estado-Membro, ou sempre que uma 
ameaça de interrupção do abastecimento 
de gás possa revestir-se de uma 
inequívoca dimensão geopolítica, a 
União, representada ao mais alto nível, 
desencadeia as medidas diplomáticas mais 
adequadas, tendo em conta o papel 
especial atribuído pelo Tratado de Lisboa 
ao cargo de Vice-Presidente da 
Comissão/Alto Representante da União 
para os Negócios Estrangeiros e a Política 
de Segurança.

Alteração 87

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Quando declara uma emergência, a 
autoridade competente decide as acções 

Suprimido
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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. 

Alteração 88

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 cumpre 
os critérios indicados no n.º 2 e se não 
impõe um ónus indevido às empresas de 
gás natural e ao funcionamento do mercado 
interno.

Alteração 89

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

Texto da Comissão Alteração

6-A. Se a autoridade competente do 
Estado-Membro em situação de 
emergência decidir, excepcionalmente, 
tomar medidas não previstas nos planos, a 
Comissão procederá à verificação dos 
respectivos fundamentos. A Comissão 
pode consultar o Grupo de Coordenação 
do Gás sobre esta matéria.
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Alteração 90

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

Texto da Comissão Alteração

6-B. A Comissão pode, nomeadamente, 
solicitar 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.

Alteração 91

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

Texto da Comissão Alteração

6-C. As medidas impostas às empresas de 
gás natural em caso de emergência, 
incluindo os planos regional ou 
comunitário, asseguram um 
ressarcimento justo e equitativo das 
empresas de gás natural afectadas por tais 
medidas.

Alteração 92

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

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 93



PE430.654v02-00 52/149 RR\811020PT.doc

PT

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. 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, ou se a Comunidade 
perder mais de 20 % das suas importações 
diárias de gás de países terceiros, segundo 
os cálculos da ENTSO-G. Declara 
emergência comunitária para as regiões 
geográficas especificamente afectadas que 
englobem mais do que um Estado-
-Membro, tal como se encontram 
definidas em conformidade com o 
disposto no Anexo III-A ou nos n.os 3 e 4 
do artigo 4.º, sempre que a autoridade 
competente da região em causa tenha 
declarado uma situação de emergência, 
ou se a Comunidade perder mais de 10 % 
das suas importações diárias de gás de 
países terceiros, segundo os cálculos da 
ENTSO-G.

Alteração 94

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 

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, sob os 
auspícios da Vice-Presidente da 
Comissão/Alta Representante da União 
para os Negócios Estrangeiros e a Política 
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Estados-Membros envolvidos na situação
de emergência. 

de Segurança e do Comissário 
responsável pela área da 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 certifica-se de 
que o Grupo de Coordenação do Gás seja 
regularmente informado sobre o trabalho 
desenvolvido pelo grupo de gestão da 
crise.

Alteração 95

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 exige à 
autoridade competente que modifique a sua 
acção, informando-a dos motivos por que 
entende que a autoridade competente ou a 
empresa de gás natural o têm de fazer. 

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.

No prazo de três dias após a notificação, a 
autoridade competente em causa altera a 
sua acção e notifica a Comissão, ou envia 
uma resposta devidamente fundamentada 
sobre os motivos por que a acção em 
causa tem pleno cabimento. 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. 

Se, no prazo de três dias, a Comissão 
decidir não alterar nem retirar o seu 
pedido, comunica à autoridade 
competente os motivos pelos quais 
entende que a justificação não é aceitável.
Nessa circunstância, a autoridade 
competente deve dar cumprimento sem 
demora ao pedido da Comissão. O pedido 
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da Comissão especifica as medidas 
recomendadas a tomar pela autoridade 
competente, com vista a repor o 
funcionamento do mercado interno do 
gás.
A Comissão mantém o Grupo de 
Coordenação do Gás informado ao longo 
de todo o processo. 

Alteração 96

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, as autoridades 
competentes ou as empresas de gás natural 
não podem em momento algum introduzir 
qualquer medida que restrinja o fluxo de 
gás dentro do mercado interno.

Alteração 97

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 ao 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.

Alteração 98
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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 das 
autoridades competentes, das entidades 
reguladoras nacionais nos casos em que 
não sejam elas as 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.

Alteração 99

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:

Alteração 100

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;
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Alteração 101

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. A Comissão convoca regularmente o 
Grupo de Coordenação do Gás e partilha 
os dados recebidos pelas autoridades 
competentes, ao mesmo tempo que 
assegura a confidencialidade das 
informações comercialmente sensíveis. 

3-A. O Grupo de Coordenação do Gás 
contribui para a definição das regiões, 
nos termos dos n.os 3 e 4 do artigo 4.º.
A fim de alcançar a solidariedade a nível 
regional, o Grupo de Coordenação do Gás 
cria sub-grupos específicos, que abordem 
as questões de segurança do 
aprovisionamento à escala regional.

Alteração 102

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. Decorridos …1, e durante a situação de 
emergência, a autoridade competente deve 
ter disponível diariamente, e em particular, 
as seguintes informações:
1 JO: inserir a data -  6 meses a contar da data de 
entrada em vigor do presente Regulamento.

Alteração 103

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 

(b) fluxo de gás por hora em todos os 
pontos de entrada e de saída 
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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;

transfronteiras, assim como em todos os 
pontos que ligam a rede a uma instalação 
de produção, às instalações de 
armazenamento ou aos terminais de GNL, 
em milhões de m³ por hora;

Alteração 104

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.

Alteração 105

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 das 
autoridades competentes e comunica os 
seus resultados, de forma agregada, aos 
Estados-Membros, ao Parlamento 
Europeu e ao Grupo de Coordenação do 
Gás.

Alteração 106
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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 e de 
uma forma que proporcione à Comissão 
os dados necessários para agir:

Alteração 107

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 6 – parágrafo 2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

A fim de permitir que a autoridade 
competente cumpra as suas obrigações ao 
abrigo do presente número, as empresas 
de gás natural transmitem-lhe, para 
agregação, os dados referidos no primeiro 
parágrafo.
A autoridade competente e a Comissão 
garantem a confidencialidade destas 
informações.

Alteração 108

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 

a) cálculo do indicador N-1 e dados 
necessários para esse cálculo; 
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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; 
b) quantidades anuais, durações e país 
fornecedor cobertos pelos contratos de 
importação de gás;

b) numa base agregada, as quantidades 
anuais, as durações e o 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. 

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 109

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 em todas as 
circunstâncias a confidencialidade das 
informações comercialmente sensíveis que 
lhes são transmitidas em aplicação do 
presente Regulamento.

Alteração 110
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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 inclui as seguintes medidas:
a) 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) a avaliação do impacto, no mercado 
interno, das empresas energéticas de 
integração vertical de países terceiros e a 
implementação do princípio da 
reciprocidade;
c) a 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) a monitorização dos contratos de 
aprovisionamento de gás natural 
concluídos entre os Estados-Membros e 
países terceiros no que toca à sua 
conformidade com as normas 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 comunitária.

Alteração 111
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Proposta de regulamento
Artigo 14

Texto da Comissão Alteração

Acompanhamento Acompanhamento pela Comissão 
Europeia
A Comissão procede, com carácter de 
continuidade, ao acompanhamento e à 
notificação da segurança das medidas 
relativas ao aprovisionamento de gás, 
incluindo o acompanhamento dos 
contratos de aprovisionamento de gás 
concluídos entre os Estados-Membros e 
países terceiros, a fim de assegurar a sua 
conformidade com as normas 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 
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, 
depois de 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.

Alteração 112
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Proposta de regulamento
Artigo 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 14.º-A
Projecto do gasoduto “Nabucco”

As instituições da União Europeia devem 
conferir particular prioridade ao projecto 
do gasoduto “Nabucco”, no que respeita à 
sua vertente política e ao seu 
financiamento.

Justificação

Num Regulamento que diz respeito à segurança do aprovisionamento de gás, a respectiva 
diversificação desempenha um papel importante. Neste contexto, o gasoduto “Nabucco” 
pode constituir uma alternativa às actuais fontes de gás ao dispor da União Europeia.

Alteração 113

Proposta de regulamento
ANEXO I

Texto da Comissão

ANEXO I: CÁLCULO DO INDICADOR N-1

1. Cálculo do indicador N-1

O indicador N-1 descreve a capacidade da infra-estrutura de gás1 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 técnica2 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 

                                               
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 
18.º, n.º 2, 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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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.

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, 
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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 técnica 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, a seguir apresentados, devem ser, pelo menos, iguais a 100 
%.

2. Método de cálculo da fórmula N-1

  %1001,100%1 


 N
D

ILNGSPEPN
max

mmmmm

3. Definições dos parâmetros da fórmula N-1: 

Entende-se por «zona calculada» a zona geográfica para a qual é calculada a aplicação da 
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
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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.

Alteração 114

Proposta de regulamento
Anexo II – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Ao elaborar os planos preventivo e de 
emergência, a autoridade competente deve 
ter em conta as seguintes medidas 
indicativas e não exaustivas:

Ao elaborar os planos preventivo e de 
emergência, a autoridade competente deve 
ter em conta as medidas indicativas e não 
exaustivas inventariadas no presente 
Anexo. A autoridade competente tem na 
devida conta o impacto ambiental das 
medidas propostas ao desenvolver os 
planos de prevenção e de emergência e 
privilegia, na máxima medida do possível, 
as medidas que tenham o menor impacto 
ambiental.
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Alteração 115

Proposta de regulamento
Anexo II – Título "Oferta" – ponto normando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

 Facilitação da integração do gás 
proveniente de fontes de energia 
renováveis na infra-estrutura da rede de 
gás 

Alteração 116

Proposta de regulamento
Anexo II – Título "Oferta" – ponto normando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

• UGS (comercial e estratégico)

Justificação

A proposta de regulamento contra-se na segurança do aprovisionamento sob duas ópticas 
diferentes: a 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 117

Proposta de regulamento
Anexo III-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

ANEXO III-A:
COOPERAÇÃO REGIONAL

Em conformidade com o artigo 194.º do 
TFUE e tal como sublinham o artigo 6.º 
da Directiva 2009/73/CE e o artigo 12 º do 
Regulamento (CE) n.º 715/2009, a 
cooperação regional constitui uma 
expressão importante do princípio da 
solidariedade, sendo também um conceito 
subjacente ao presente Regulamento.  A 
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cooperação regional é imprescindível, 
nomeadamente, para o estabelecimento da 
avaliação dos riscos (artigo 8.º), para o 
estabelecimento do plano de acção 
preventivo e do plano de emergência 
(artigos 4.º, 5.º e 9.º), para as normas 
relativas às infra-estruturas e ao 
aprovisionamento (artigos 6.º e 7.º) e para 
as disposições aplicáveis às respostas de 
emergência nos planos regional e 
comunitário (artigo 10.º).
A cooperação regional nos termos do 
presente Regulamento baseia-se na 
cooperação regional já existente, 
envolvendo as empresas de gás natural, os 
Estados-Membros e as autoridades 
reguladoras nacionais, com o propósito de 
reforçar, entre outros objectivos, a 
segurança do aprovisionamento e a 
integração do mercado interno da 
energia, de que são exemplo os três 
mercados regionais do gás reunidos em 
torno da Iniciativa Regional do Gás, da 
Plataforma do Gás do Fórum 
Pentalateral, do Grupo de Alto Nível e do 
Plano de Interconexão do Mercado da 
Energia do Báltico e do Grupo de 
Coordenação da Segurança do 
Aprovisionamento da Comunidade da 
Energia.  No entanto, a segurança 
específica das necessidades de 
aprovisionamento são susceptíveis de 
favorecer novos quadros de cooperação, 
motivo por que as áreas de cooperação já 
existentes terão de ser adaptadas, a fim de 
garantir a melhor eficiência.
À luz da natureza cada vez mais 
interligada e interdependente dos 
mercados e da conclusão do mercado 
interno do gás, a cooperação entre os 
países a seguir indicados, entre outros, 
pode melhorar a segurança individual e 
colectiva do aprovisionamento de gás: 
- a Polónia e os três Estados bálticos;
- a Península Ibérica (Espanha, Portugal) 
e a França;
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- a Irlanda e o Reino Unido;
- a Bulgária, a Grécia e a Roménia;
- a Dinamarca e a Suécia;
- a Eslovénia, a Itália, a Áustria, a 
Hungria e a Roménia;
- a Polónia e a Alemanha;
- a França, a Alemanha, a Bélgica, os 
Países Baixos e o Luxemburgo, já 
organizados no quadro do Fórum 
Pentalateral;
- outros.
A cooperação regional entre estes países 
deve ser alargada, de molde a reforçar a 
colaboração com os países vizinhos, em 
especial, no caso das ilhas energéticas, 
com vista, designadamente, ao reforço das 
interligações.   Os Estados-Membros 
podem igualmente integrar diferentes 
grupos de cooperação.
Os vários intervenientes referidos no 
artigo 3 º devem cooperar a nível regional 
no âmbito das suas respectivas áreas de 
actividade e competências.  Para efeitos 
do presente Regulamento, a cooperação 
regional é iniciada e formalmente 
estabelecida pelas autoridades 
competentes dos Estados-Membros, após 
consulta à Comissão, que informará o 
Grupo de Coordenação do Gás.  Os 
resultados operacionais da cooperação 
regional, tais como um plano de acção 
Conjunto de Prevenção e/ou um Plano 
Conjunto de Emergência, serão objecto de 
aprovação formal, de publicação e de 
acompanhamento permanente das 
autoridades competentes envolvidas.  A 
Comissão será consultada e informará o 
Grupo de Coordenação do Gás.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

I. Introdução

A resposta ao desafio da segurança do aprovisionamento energético reside num conjunto 
completo de medidas de política europeias, que derivam fundamentalmente da Comunicação 
intitulada "Uma política energética para a Europa", de Janeiro de 20071. No sector do gás, 
para além da Directiva 2004/67/CE, todo um quadro regulamentar relativo às infra-estruturas 
e às interconexões contribui indirectamente para este objectivo através de (i) orientações 
respeitantes às redes transeuropeias no sector da energia (projectos RTE-E)2 e (ii) do 
denominado terceiro pacote energético no âmbito do mercado interno da electricidade e do 
gás, adoptado em Junho de 2009. As medidas legislativas adoptadas com vista à integração do 
mercado do gás, através do estabelecimento de normas relativas ao acesso de terceiros a 
instalações de armazenamento de gás e de gás natural liquefeito e à transparência em matéria 
de reservas de gás3, contribuirão para o fomento da segurança energética. De igual modo, o 
Parlamento considera que a promoção da solidariedade regional, o incremento de 
interconexões de gás através de um plano decenal de desenvolvimento da rede e um processo 
sólido de harmonização das condições de acesso à rede através da cooperação entre os 
operadores de redes de transporte constituíram elementos-chave do pacote legislativo4.

Os aspectos internacionais da segurança do aprovisionamento energético foram igualmente 
abordados através de resoluções5 que sublinham a necessidade contínua de desenvolver uma 
estratégia europeia comum no âmbito da energia que englobe produtores, distribuidores e 
consumidores, para que se fale a "uma só voz" e se crie um sistema energético transparente e 
sustentável que reforce a diversidade regional do aprovisionamento energético. O Parlamento 
apoiou também vigorosamente o desenvolvimento de um "plano de acção da UE sobre 
segurança energética e solidariedade", que inclui a revisão dos mecanismos de resposta às 
crises.

Neste contexto, o relator acolhe positivamente a proposta de regulamento sobre a segurança 
do aprovisionamento de gás que revoga a Directiva 2004/67/CE, uma vez que constitui um 
diploma legislativo que assegura uma resposta concreta a um problema real que a União 
enfrenta. Esta situação tornou-se evidente durante a crise do gás entre e a Rússia e a Ucrânia, 
no Inverno passado, quando milhões de cidadãos europeus e a nossa própria economia foram 
afectados gravemente. Neste âmbito, o Parlamento Europeu apelou, através das resoluções 
acima mencionadas, a este tipo de iniciativa e o relator está convencido de que os deputados 
contribuirão de forma significativa nos próximos meses.

                                               
1 COM(2007)0001.
2 Decisão 1364/2006, JO L 262, de 22.09.2006, pp. 1-23. 
3 Directiva 2009/73/CE de 13 de Julho de 2009, que estabelece regras comuns para o mercado interno do gás 
natural e que revoga a Directiva 2003/55/CE, JO L 211, de 14.08.2009, p. 94, JO L 211, de 14.08.2009, p. 36.
4 Regulamento (CE) n.° 715/2009 relativo às condições de acesso às redes de transporte de gás natural e que 
revoga o Regulamento (CE) n.° 1775/2005 , JO L 211, de 14.08.2009, p. 36.
5 Resolução do Parlamento Europeu, de 3 de Fevereiro de 2009, sobre a segunda análise estratégica da política 
energética (2008/2239(INI)), T6-038/2009. Resolução do Parlamento Europeu, de 17 de Setembro de 2009, 
sobre os aspectos externos da segurança energética, T7-0021/2009.
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O relator manifesta a sua profunda convicção de que a aplicação plena e rápida do 
regulamento em questão, associada à legislação do mercado interno da energia, reduzirá 
significativamente a vulnerabilidade da UE face às interrupções externas do aprovisionamento 
energético e reforçará igualmente o papel preponderante das empresas europeias de gás no 
mundo e o posicionamento geopolítico da União enquanto agente estratégico mundial. 

II. Aspectos fundamentais identificados pelo relator

1. Questões abordadas no projecto de relatório

O relator entende ser necessário melhorar vários aspectos desta proposta de regulamento, pelo 
que propõe algumas alterações nos seguintes âmbitos:

a. O papel das empresas

Apesar de os considerandos e a avaliação de impacto deixarem bem claro que a resposta à 
crise pressupõe três etapas (1. mercado, 2. Estados-Membros, 3. Comunidade), o papel 
desempenhado pelas empresas parece desvanecer-se no texto jurídico, devendo, por 
conseguinte, ser reforçado em diversas partes do texto, nomeadamente no que se refere ao 
papel do Grupo de Coordenação do Gás e ao artigo sobre os três níveis de alerta.

b. Fluxos bidireccionais

O texto actual propõe que todas as interconexões estejam equipadas com capacidade de fluxo 
bidireccional. O relator entende que a disposição existente é excessiva do ponto de vista 
económico e no que se refere à segurança do aprovisionamento. Não faz sentido, por 
exemplo, ter fluxos bidireccionais nas interconexões com os países abastecedores. As 
autoridades competentes, a nível nacional, e o Grupo de Coordenação do Gás, a nível da UE, 
devem determinar em que interconexões é que a capacidade de fluxo seria rentável e 
representaria um valor acrescentado para a segurança do aprovisionamento em períodos de 
crise. 

c. Planos preventivos e de emergência

O relator entende que, tal como os Estados-Membros, a Comissão devia criar planos 
preventivos e de emergência a nível da UE, visando uma melhor gestão das situações de 
emergência comunitária declaradas.

d. Emergência comunitária

O texto actual estabelece como limiar para se declarar automaticamente uma situação de 
emergência comunitária uma diminuição de 10% no aprovisionamento de importações. No 
entanto, o relator considera que este limiar não prevê numerosos cenários, segundo os quais 
um Estado-Membro pode atravessar uma crise na sequência de uma interrupção a 100% do 
aprovisionamento de gás sem que isso se traduza numa diminuição de 10% a nível da UE. Por 
este motivo, o relator reforçou as disposições do artigo relativas à possibilidade de declarar 
uma emergência comunitária numa área geográfica definida. Este reforço deverá implicar o 
accionamento de um mecanismo de solidariedade comunitário, mas com aplicação a nível 
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regional. 

e. Repartição de custos relativamente a novos investimentos transnacionais em infra-
estruturas

A maioria dos deputados manifestou a sua preocupação quanto aos custos de construção de 
novas infra-estruturas ou de modernização das existentes. Esta questão reveste-se de 
particular importância uma vez que, em muitos casos, a aplicação deste regulamento 
implicará a construção de infra-estruturas num Estado-Membro em benefício de outros 
Estados-Membros. O terceiro pacote "Mercado interno da energia" prevê já mecanismos para 
as interconexões transfronteiras em concreto. Neste contexto, o relator considera que estes 
mecanismos também poderiam ser utilizados para outro tipo de infra-estruturas, como aquelas 
que comportam os fluxos bidireccionais. O relator inclui uma referência explícita ao princípio 
da proporcionalidade no plano da repartição de custos relativamente aos benefícios 
decorrentes da segurança do aprovisionamento.

f. Medidas não baseadas no mercado

O relator manifestou por diversas vezes a sua vontade de se explicitarem ainda mais os limites 
de intervenção dos Estados-Membros no mercado. Apesar de reconhecer que estas medidas só 
podem ser aplicadas em situações extremas, se as autoridades competentes as aplicarem, 
poderão verificar-se repercussões a curto ou médio prazo no correcto funcionamento do 
mercado. Por conseguinte, o relator sublinha, nas partes relevantes do texto, que os 
mecanismos não baseados no mercado só devem ser utilizados como último recurso. 

g. Intercâmbio de informações

O relator defende veementemente que, para se tomarem as medidas adequadas numa situação 
de emergência, todas as autoridades competentes, nacionais ou comunitárias, devem dispor 
dos dados necessários. Não obstante, é necessário tratar as informações comercialmente 
sensíveis com extrema precaução, uma vez que uma fuga informativa poderia causar graves 
problemas às empresas de gás, dentro e fora da União. Assim sendo, o relator propõe que 
estes dados sejam centralizados a nível nacional e transmitidos de forma agregada à Comissão 
pelas autoridades competentes. 

h. Papel do sector da electricidade

O relator reconhece que, nos países onde as famílias são fundamentalmente abastecidas de 
electricidade produzida a partir de gás, devem ser tomadas medidas concretas de modo a 
assegurar que os clientes protegidos não sejam afectados por um corte total de abastecimento 
durante uma crise. Neste sentido, o relator inclui este elemento na perspectiva da elaboração 
das avaliações de riscos e dos planos de emergência.

i. Outras questões

O relator propõe um novo artigo sobre medidas a longo prazo relativas à segurança do 
aprovisionamento de gás, exortando a Comissão a apresentar um relatório sobre as possíveis 
formas de diversificar, a nível comunitário, as fontes e as rotas geográficas que abastecem a 
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UE, bem como avaliar na totalidade o papel desempenhados pelas instalações de GNL. O 
relator reforça igualmente partes do texto com referências à importância de assegurar uma 
maior capacidade de interconexão entre os Estados-Membros.

O relator considera ainda que o texto actual prevê apenas acções preventivas para um número 
limitado de cenários, devendo, por isso, permitir mais flexibilidade, caso o tipo de crise sofra 
variações em termos de duração ou intensidade.

2. Questão não abordadas no projecto de relatório nesta fase do processo

O relator decidiu deliberadamente não abordar no projecto de relatório duas questões 
específicas, uma vez que considera ser necessário debatê-las exaustivamente com os 
deputados, dada a sua complexidade. No entanto, o relator deseja expor o que pretende obter 
com o texto final relativamente a estes aspectos.

a. Definição do conceito de "clientes protegidos"

A actual definição que figura no texto é simultaneamente demasiado vaga e demasiado 
restrita. Por um lado, apresenta-se demasiado vaga porque a possibilidade de incluir qualquer 
PME ligada à rede de gás abre as portas à inclusão, nesta categoria, de sectores que não 
devem ser considerados essenciais durante uma crise. Por outro, é demasiado restrita porque 
menciona apenas como eventuais excepções as "escolas e os hospitais", ignorando outros 
serviços essenciais como, por exemplo, as corporações de bombeiros. O relator considera que, 
dada a importância desta definição no estabelecimento de níveis da norma de 
aprovisionamento, tal como previsto pelo artigo 7.°, o texto deveria conferir alguma 
flexibilidade aos Estados-Membros para se adaptarem às circunstâncias nacionais com base 
em critérios claramente definidos. Por conseguinte, o relator considera imperativo que o texto 
final aprovado pelo Parlamento delimite eventuais inclusões nesta categoria de sectores ou 
agentes específicos que sejam fundamentais para assegurar, por exemplo, a segurança 
nacional e a saúde pública. A inclusão de uma lista de sectores limitada comporta o risco de 
exclusão de alguns sectores importantes, pelo que seria muito mais apropriado utilizar uma 
lista de critérios claramente definidos.

b. Norma relativa à infra-estrutura (N-1)

O relator considera que se trata de uma questão extremamente técnica que, no entanto, não 
está clara. Muitas intervenientes de diferentes proveniências manifestaram sérias dúvidas 
quanto à eficácia da norma N-1 tal como figura no texto da Comissão. Tendo em conta que se 
trata de um dos principais mecanismos do regulamento, o relator pretende estudar a questão 
de forma mais detalhada, com vista à apresentação de uma proposta concreta através de 
alterações que visam tornar a norma N-1 tão fiável quanto possível.

O relator considera que a norma N-1 deveria constituir o elemento principal em matéria de 
subsidiariedade no regulamento, de modo a permitir ter em conta todas as circunstâncias 
nacionais. Com efeito, embora um país possa não apresentar bons resultados na N-1, ao 
mesmo tempo, uma interrupção no aprovisionamento de gás teria pouco impacto no seu 
mercado ou cabaz energético, uma vez que não é muito dependente de gás. É recomendável 
conceder uma certa flexibilidade aos Estados-Membros para poderem decidir como reagir 
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perante uma crise de aprovisionamento de gás, seja através do alargamento das infra-
estruturas de gás ou do fomento crescente da produção interna de energia. Trata-se apenas de 
dois exemplos que ilustram possíveis formas de intervenção neste âmbito. O relator apoia 
incondicionalmente a ideia de estabelecer uma norma mas considera que os deputados 
necessitam de mais tempo para analisar os detalhes deste importante aspecto do regulamento.
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2.2.2010

PARECER DA COMISSÃO DOS ASSUNTOS EXTERNOS

dirigido à Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

sobre a proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a medidas 
destinadas a garantir a segurança do aprovisionamento de gás e que revoga a Directiva 
2004/67/CE
(COM(2009)0363  – C7-0097/2009  – 2009/0108(COD))

Relator: Jacek Saryusz-Wolski

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Nos últimos anos, os Estados-Membros da UE têm sido atingidos por sucessivas perturbações 
do aprovisionamento de gás. A disputa russo-ucraniana relativa ao gás de Janeiro de 2009 
demonstrou uma vez mais que a crescente dependência da UE de importações de energia, 
provenientes em grande medida de países não democráticos e instáveis, é susceptível de vir a 
afectar os interesses económicos e políticos a longo prazo dos Estados-Membros. A 
vulnerabilidade energética da UE reclama a aplicação de uma política energética integrada 
que conjugue os aspectos internos e as dimensões externas. 

A segurança energética tem de ser encarada como uma componente essencial da segurança da 
União Europeia. Garantir a segurança do abastecimento de gás à Comunidade, mormente em 
situações de crise, constitui, assim, um objectivo estratégico. Nesta matéria, a adopção prévia 
de planos nacionais, que prevejam medidas preventivas e de emergência, é de saudar, 
contanto que esses planos sejam coordenados a nível comunitário. A médio prazo, a 
existência de um mercado interno competitivo e de grande dimensão, dotado de interconexões 
e infra-estruturas muito desenvolvidas será vista como a protecção mais eficaz contra as 
perturbações do aprovisionamento.   

Todavia, a política de segurança energética da UE deve permitir-lhe não apenas reagir a 
situações de crise, como também antecipar-se-lhes. Assim, todas as medidas tendentes a 
garantir o bom funcionamento do mercado interno da energia devem ser complementadas por 
uma diplomacia energética dinâmica dirigida a estreitar os laços de cooperação, num espírito 
de reciprocidade, com os grandes países produtores, de trânsito e consumidores. 

O relator de parecer da Comissão dos Assuntos Externos saúda a proposta de regulamento que 
revoga a Directiva 2004/67/CE. Entende, contudo, que o projecto deve ser aperfeiçoado, para 
responder à necessidade de uma abordagem integrada da questão da segurança energética da 
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UE. O relator propõe, assim, um conjunto de alterações de acordo com as linhas seguintes: 

- A Proposta será considerada à luz do novo enquadramento legal estabelecido pelo 
Tratado de Lisboa, que estipula no seu artigo 176.º: «(...) a política da União no 
domínio da energia tem por objectivos, num espírito de solidariedade entre os 
Estados-Membros (...), assegurar a segurança do aprovisionamento energético da 
União». O relator considera esta solidariedade vital para a construção de uma política 
europeia comum da energia e que a mesma deve ser desenvolvida a nível político nos 
planos tanto interno como externo, em diálogo com países terceiros nas situações de 
crise de aprovisionamento e fora delas. 

- A responsabilidade pela segurança do aprovisionamento de gás deve incumbir, 
também, à Comunidade. A Comissão Europeia deve, por isso, preparar planos 
preventivos e de emergência comunitários, com base nos planos nacionais. Além 
disso, à Comissão cabe uma especial responsabilidade de monitorizar a aplicação das 
normas do mercado interno de energia pelas companhias energéticas de terceiros 
países. 

- A(O) Alta(o) Representante/Vice-presidente deve estar associada(o) a todas as fases 
de aplicação do regulamento. Deve, designadamente, ter a seu cargo a condução dos 
processos de mediação e negociação com países terceiros em nome dos 
Estados-Membros em situações de crise.

- Para prevenir perturbações inesperadas do aprovisionamento, a União Europeia deve, 
em conjunto com os países seus fornecedores e de trânsito, criar um mecanismo de 
alerta precoce assente em garantias políticas claras. Todo e qualquer futuro acordo 
comercial, de associação ou de parceria e cooperação entre a UE e países seus 
fornecedores ou de trânsito deve integrar uma «cláusula de segurança energética» que 
estabeleça um código de conduta e as medidas a adoptar em situações de emergência. 

- A Comissão deve equacionar as hipóteses de alargar a países terceiros a Comunidade 
Europeia da Energia, com base nas disposições da Carta da Energia, e de criar novos 
mercados regionais de energia, bem como de prosseguir a sua política de apoio activo 
ao estabelecimento de um mercado euromediterrânico integrado de energia.

- Qualquer estratégia a médio e longo prazo em matéria de segurança do 
aprovisionamento energético exigirá uma maior diversificação da carteira de 
fornecedores e das fontes e vias de abastecimento. Tal estratégia deve envolver os 
países terceiros em causa, em particular os abrangidos pela política europeia de 
vizinhança.  Os investimentos comunitários devem incidir, prioritariamente, em infra-
estruturas críticas que possam contribuir para garantir a segurança do 
aprovisionamento energético. 

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da 
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Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu 
relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O consumo de gás na Europa aumentou 
com grande rapidez nos últimos dez anos. 
Com a diminuição da produção interna, as 
importações de gás aumentaram ainda mais 
rapidamente, criando assim uma mais forte 
dependência das importações e a 
necessidade de ter em conta os aspectos da 
segurança do aprovisionamento.

2) O consumo de gás na Europa aumentou 
com grande rapidez nos últimos dez anos. 
Com a diminuição da produção interna, as 
importações de gás aumentaram ainda mais 
rapidamente, criando assim uma mais forte 
dependência das importações e a 
necessidade de ter em conta os aspectos da 
segurança do aprovisionamento. Devido à 
hegemonia do gás natural no cabaz 
energético, alguns Estados-Membros 
encontram-se numa "ilha energética", no 
que se refere à forte dependência das 
importações de gás de países terceiros e à 
falta de infra-estruturas de ligação com o 
resto da UE.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Reconhecendo o papel central 
desempenhado pela cooperação 
internacional na tarefa de assegurar a 
segurança do aprovisionamento de gás 
aos cidadãos dos Estados-Membros da 
UE, todas as políticas e planos de acção 
pertinentes da UE devem basear-se no 
princípio do respeito mútuo nas relações 
com os países terceiros envolvidos; a 
solução para os problemas que possam 
surgir deve ser encontrada através do 
diálogo político e das negociações.
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Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Para reforçar a solidariedade entre os 
Estados-Membros em caso de emergência 
comunitária e, em particular, para apoiar os 
Estados-Membros que estão expostos a 
condições geográficas ou geológicas 
menos favoráveis, os Estados-Membros 
devem conceber medidas específicas para 
exercerem essa solidariedade, 
nomeadamente acordos comerciais entre 
empresas de gás natural, mecanismos de 
compensação, aumento das exportações de 
gás ou libertação de maiores quantidades 
de gás armazenado. As medidas de 
solidariedade podem ser particularmente 
apropriadas entre os Estados-Membros 
para os quais a Comissão recomenda o 
estabelecimento de planos conjuntos de 
acções preventivas ou planos de 
emergência a nível regional.

(23) Para reforçar a solidariedade entre os 
Estados-Membros em caso de emergência 
comunitária e, em particular, para apoiar os 
Estados-Membros que estão expostos a 
condições geográficas, geopolíticas ou 
geológicas menos favoráveis, os 
Estados-Membros devem conceber 
medidas específicas para exercerem essa 
solidariedade, tal como estipulado no 
Tratado de Lisboa, nomeadamente acordos 
comerciais entre empresas de gás natural, 
mecanismos de compensação, construção 
de ligações técnicas, aumento das 
exportações de gás ou libertação de 
maiores quantidades de gás armazenado. 
As medidas de solidariedade podem ser 
particularmente apropriadas entre os 
Estados-Membros para os quais a 
Comissão recomenda o estabelecimento de 
planos conjuntos de acções preventivas ou 
planos de emergência a nível regional.
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Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

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

(30) Sendo os fluxos de gás de países 
terceiros fundamentais para a segurança do 
aprovisionamento de gás da Comunidade, a 
Comissão deve incluir uma "cláusula de 
segurança energética" nos acordos 
comerciais, de associação e de parceria e 
cooperação com os países produtores e de 
trânsito. Essa "cláusula de segurança 
energética" deve incluir medidas para 
evitar as crises de aprovisionamento ou 
contribuir para as superar. A Comissão 
deve coordenar as acções no que respeita 
aos ditos países, procurando estabelecer 
convénios com os países produtores e de 
trânsito para fazer face a situações de crise 
e garantir um fluxo de gás estável para a 
Comunidade no seu conjunto e para cada 
Estado-Membro afectado por uma 
situação de crise. A Comissão deve ter o 
direito de criar uma task force para 
monitorizar, em situações de crise, os 
fluxos de gás dentro da Comunidade e fora 
dela (consultando neste caso os países 
terceiros envolvidos) e, quando surja uma 
crise provocada por dificuldades num país 
terceiro, para assumir um papel mediador e 
facilitador através do Vice-Presidente da 
Comissão/Alto Representante da União 
para os Negócios Estrangeiros e a Política 
de Segurança, em cooperação estreita 
com os titulares das pastas relevantes no 
colégio de Comissários.
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Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

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

O presente regulamento estabelece 
medidas destinadas a garantir a segurança 
do aprovisionamento de gás, de modo a 
garantir o funcionamento correcto e 
contínuo do mercado interno do gás, e a 
adopção de medidas excepcionais a 
implementar quando o mercado deixar de 
poder assegurar o necessário 
aprovisionamento de gás, prevendo uma 
definição e uma atribuição claras de 
responsabilidades e uma coordenação da 
resposta ao nível dos Estados-Membros e 
da Comunidade, tanto em termos de acção 
preventiva como de reacção a perturbações 
concretas do aprovisionamento ou de 
riscos sérios e verosímeis de tais 
perturbações, num espírito de 
solidariedade entre os Estados-Membros.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Alteração 9

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

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3-A
Medidas de segurança do 

aprovisionamento a longo prazo
1. Nos termos do presente regulamento e 
tendo em conta o artigo 194.ºdo Tratado 
sobre o Funcionamento da União 
Europeia, a Comissão e os 
Estados-Membros reforçam a 
monitorização da segurança do 
aprovisionamento de gás proveniente de 
países terceiros e propõem medidas de 
emergência específicas em caso de 
perturbação do aprovisionamento. A 
Comissão coordena os mecanismos de 
resolução de litígios com países terceiros e 
intensifica o diálogo no capítulo 
energético, nomeadamente no âmbito da 
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Carta de Energia e da Comunidade da 
Energia.
2. A Comissão prepara a base para um 
mecanismo de alerta precoce no sector do 
gás, que deve ser criado através de 
acordos bilaterais entre a UE e países 
terceiros. Este mecanismo permite uma 
avaliação precoce dos eventuais riscos 
associados à oferta e procura de gás 
natural, a prevenção de situações ou 
riscos de emergência e uma reacção 
rápida a este tipo de situações.
3. O mais tardar um ano a contar da data 
de entrada em vigor do presente 
regulamento, a Comissão apresentará um 
relatório contendo as propostas de 
medidas regulamentares que poderiam ser 
implementadas para diversificar, a nível 
comunitário, as fontes geográficas de gás 
e as rotas de aprovisionamento para a 
UE. O relatório comportará uma 
avaliação do papel das instalações de 
GNL que podem contribuir para a 
diversificação do aprovisionamento 
energético. Deverá igualmente integrar 
um quadro geral das capacidades de 
armazenamento de gás dos diferentes 
Estados-Membros.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 4 –Título

Texto da Comissão Alteração

Estabelecimento do plano de acção 
preventivo e do plano de emergência

Estabelecimento do plano de acção 
preventivo e do plano de emergência a 
nível nacional, comunitário e regional
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Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 13

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

Texto da Comissão Alteração

6-A. Até ...*, a Comissão estabelece um 
plano de acção preventivo comunitário e 
um plano de acção de emergência 
comunitário nos quais sejam 
contempladas as medidas a adoptar a 
nível comunitário.
___________
* 30 de Setembro de 2011 ou 18 meses após a 
entrada em vigor
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Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação
Os custos incorridos para aplicar as normas relativas à segurança do aprovisionamento e às 
infra-estruturas devem ser incluídos nas tarifas nacionais e transfronteiriças da forma mais 
transparente e inequívoca possível. Os custos devem ser repartidos equitativamente entre os 
sistemas que aplicam estas medidas e aqueles que delas beneficiam.
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Alteração 16

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. A avaliação dos riscos é efectuada de 
dois em dois anos antes de 30 de Setembro 
do ano em causa. A avaliação comunitária 
é revista em caso de risco significativo e 
imprevisto.
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Alteração 19

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

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 20

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 quanto 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.

Alteração 21

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, através 
de um mecanismo de alerta precoce ou 
outro, a Comunidade, representada pelo 
Vice-Presidente da Comissão/Alto 
Representante da União para os Negócios 
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Estrangeiros e a Política de Segurança, 
deverá intervir com os meios diplomáticos 
adequados. As acções diplomáticas 
empreendidas pelo Vice-Presidente/Alto 
Representante não devem interferir com o 
funcionamento do mercado interno.

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 ou de trânsito, numa fase o mais prematura possível. Estas 
acções diplomáticas não devem afectar o funcionamento do mercado interno.

Alteração 22

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 
preenche os critérios indicados no n.º 2 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.

Alteração 23

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 

1. A Comissão declara uma emergência 
comunitária a pedido de uma autoridade 
competente ou se a Comunidade perder um 
montante substancial das suas 
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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.

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.

Alteração 24

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. 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 Alto Representante/Vice-Presidente da 
Comissão. 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.

Alteração 25

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 

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 
Vice-Presidente da Comissão/Alto 
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comunica os fluxos de gás dentro e fora da 
Comunidade, em cooperação com os países 
fornecedores e de trânsito.

Representante. 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.

Alteração 26

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; antes 
de concluírem novos acordos 
intergovernamentais, os Estados-Membros 
informam e consultam a Comissão para 
que esta avalie a conformidade dos 
mesmos com a legislação do mercado 
interno, as suas implicações para a 
segurança energética a nível nacional e 
comunitário, incluindo a protecção das 
infra-estruturas energéticas essenciais, e 
os riscos geopolíticos.

Alteração 27

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 compreenderá as seguintes 
medidas:

a) preparação de relatórios anuais sobre o 
cumprimento das regras que regem o 
mercado interno no sector energético, 
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nomeadamente no que respeita à 
transparência e ao cumprimento da 
legislação da União Europeia 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 das medidas adequadas para 
impedir o investimento incontrolado, 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 os Estados-Membros e 
países terceiros no tocante à sua 
conformidade com as regras do mercado 
interno europeu. A Comissão impõe a 
abolição de quaisquer cláusulas que 
tenham os mesmos efeitos que as 
cláusulas de destino, proibidas pela 
legislação europeia.
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PARECER DA COMISSÃO DOS ASSUNTOS ECONÓMICOS E MONETÁRIOS

dirigido à Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a medidas 
destinadas a garantir a segurança do aprovisionamento de gás e que revoga a Directiva 
2004/67/CE
(COM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))

Relator de parecer: Nikolaos Chountis

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A Comissão propõe um regulamento relativo a medidas destinadas a garantir a segurança do 
aprovisionamento de gás e que revoga a Directiva 2004/67/CE, considerada insuficiente para 
gerir a questão do gás natural na União Europeia devido à dependência crescente dos Estados-
-Membros relativamente às importações de gás, aos riscos acrescidos para o 
aprovisionamento decorrentes do trânsito por países terceiros e aos maiores fluxos de gás, a 
par do desenvolvimento do mercado interno.

Na sua proposta de regulamento, a Comissão pretende definir claramente o papel que 
desempenharão o sector do gás, os Estados-Membros e as instituições comunitárias para fazer 
face a perturbações a curto e a longo prazo no aprovisionamento de gás. A Comissão optou 
pela via do regulamento, em vez da directiva, pelo facto de aquele ser de aplicação imediata e 
rápida pelas autoridades competentes dos Estados-Membros e pelas empresas do sector do gás 
natural, bem como por garantir a clareza e a coerência das normas e das obrigações em toda a 
Comunidade.

A presente proposta de regulamento tem por objectivo principal "aumentar a segurança do 
aprovisionamento em gás, criando incentivos ao investimento nas conexões necessárias para 
garantir o nível do indicador N-1, bem como os respectivos fluxos". A Comissão define o 
indicador N-1, como a capacidade técnica de, "em caso de perturbação da maior infra-
estrutura de aprovisionamento de gás, a infra-estrutura restante (N 1) tenha capacidade para 
entregar o volume de gás necessário para satisfazer a procura total de gás da zona calculada 
durante um período de sessenta dias de procura de gás excepcionalmente elevada durante o 
período mais frio estatisticamente constatado todos os vinte anos".
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A proposta de regulamento em apreço dá ênfase a) à capacidade de as empresas de 
fornecimento de gás abastecerem os seus clientes em toda a Comunidade durante o maior 
período possível e sem restrições a nível nacional, b) à possibilidade de recorrer a medidas 
não baseadas no mercado, decididas pela autoridade competente em situações de emergência 
depois de esgotadas todas as medidas baseadas no mercado e, c) ao papel reforçado da 
Comissão a fim de garantir o regular funcionamento do mercado interno.

O relator considera positivo o esforço desenvolvido pela Comissão para a criação de um 
regulamento que garanta a segurança do aprovisionamento de gás natural na União Europeia, 
em particular na sequência do recente diferendo entre a Rússia e a Ucrânia, que criou graves 
problemas ao adequado aprovisionamento de gás aos Estados-Membros. Considera 
igualmente que a coordenação em matéria de energia e de segurança do aprovisionamento em 
gás natural a nível comunitário vai no bom sentido.

O relator considera igualmente que a autoridade competente deve ter responsabilidades 
acrescidas para garantir a segurança do aprovisionamento em gás natural. Manifesta, no 
entanto, o seu desacordo em relação ao importante papel desempenhado pelas empresas 
privadas de aprovisionamento de gás natural em períodos de crise, em particular no que diz 
respeito à sua política de preços.

O relator expressa, por conseguinte, a sua preocupação sobre o grau de profundidade das 
medidas do regulamento proposto, que são imprescindíveis para evitar políticas de preços 
especulativas por parte das empresas de fornecimento de gás natural em períodos de crise.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários insta a Comissão da Indústria, da 
Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Com vista à sustentabilidade a 
longo prazo do mercado do gás da UE, é 
essencial que as medidas tomadas no 
intuito de garantir a segurança do 
aprovisionamento de gás não provoquem 
indevidamente distorções da concorrência 
ou do funcionamento eficaz do mercado 
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interno.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Para reforçar a solidariedade entre os 
Estados-Membros em caso de emergência 
comunitária e, em particular, para apoiar 
os Estados-Membros que estão expostos a 
condições geográficas ou geológicas 
menos favoráveis, os Estados-Membros 
devem conceber medidas específicas para 
exercerem essa solidariedade, 
nomeadamente acordos comerciais entre 
empresas de gás natural, mecanismos de 
compensação, aumento das exportações de 
gás ou libertação de maiores quantidades 
de gás armazenado. As medidas de 
solidariedade podem ser particularmente 
apropriadas entre os Estados-Membros 
para os quais a Comissão recomenda o 
estabelecimento de planos conjuntos de 
acções preventivas ou planos de 
emergência a nível regional.

(23) Para reforçar a solidariedade entre os 
Estados-Membros em caso de emergência 
na União e, em particular, para apoiar os 
Estados-Membros que estão expostos a 
condições geográficas ou geológicas 
menos favoráveis, os Estados-Membros 
devem conceber medidas específicas para 
exercerem essa solidariedade, tal como 
prevê o Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, nomeadamente 
acordos comerciais entre empresas de gás 
natural, mecanismos de compensação, 
aumento das exportações de gás ou 
libertação de maiores quantidades de gás 
armazenado. As medidas de solidariedade 
podem ser particularmente apropriadas 
entre os Estados-Membros para os quais a 
Comissão recomenda o estabelecimento de 
planos conjuntos de acções preventivas ou 
planos de emergência a nível regional.

Justificação

Em 1 de Dezembro entrou em vigor o Tratado de Lisboa e agora a UE funciona segundo uma 
nova base jurídica. Portanto é necessário recordar que o artigo 176.º-A do Tratado de 
Lisboa afirma que: “(...) a política da União no domínio da energia tem por objectivos, num 
espírito de solidariedade entre os Estados-Membros (...) assegurar a segurança do 
aprovisionamento energético da União”.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 31-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(31-A) As instituições da União Europeia 
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devem dar uma prioridade particular ao 
projecto do gasoduto “Nabucco”.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

Em 1 de Dezembro entrou em vigor o Tratado de Lisboa e agora a UE funciona segundo uma 
nova base jurídica. Portanto, é necessário recordar que o artigo 176.º-A do Tratado de 
Lisboa afirma que: “(...) a política da União no domínio da energia tem por objectivos, num 
espírito de solidariedade entre os Estados-Membros (...) assegurar a segurança do 
aprovisionamento energético da União”.

Alteração 5

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

Texto da Comissão Alteração

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

domésticos já ligados a uma rede de 
distribuição de gás e, se o Estado-Membro 
em causa assim o decidir – após a 
realização duma avaliação de impacto e 
de risco pelo Estado-Membro, de acordo 
com o artigo 8.º, tendo em conta a 
viabilidade técnica e uma análise da 
relação custo-benefício –, as pequenas e 
médias empresas, as escolas e os hospitais, 
desde que já estejam ligados a uma rede de 
distribuição de gás;

Justificação

Os clientes domésticos, enquanto clientes protegidos, devem ser abastecidos durante as crises 
de aprovisionamento de gás. Se um Estado-Membro decidir abranger outros clientes 
protegidos além dos consumidores domésticos, tal decisão deve basear-se numa avaliação de 
impacto correcta que avalie também os custos e benefícios para o mercado, uma vez que uma 
definição alargada deste tipo pode gerar custos significativos a suportar pelos clientes finais.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A segurança do aprovisionamento de gás 
é tarefa das empresas de gás natural, das 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros, dos clientes industriais 
do gás e da Comissão, dentro das 
respectivas áreas de responsabilidade. 
Exige-se um elevado grau de cooperação 
entre estes actores, sendo essenciais a 
transparência e um eficaz intercâmbio de 
informações.

Justificação

Como a questão do aprovisionamento de gás está politizada, há necessidade duma 
abordagem unificada desta matéria no seio da UE.

Alteração 7
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.° 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

1. Até…*, com base na avaliação de 
impacto e de risco efectuada de acordo 
com o artigo 8.º, a autoridade competente, 
depois de consultadas as empresas de gás 
natural, as organizações pertinentes 
representativas dos interesses dos clientes 
domésticos e industriais e a autoridade 
reguladora, caso não seja a autoridade 
competente, estabelece: 
* Inserir data JO: 12 meses após a entrada em 
vigor do presente regulamento.

Justificação

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

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 9
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

A noção de eficácia de custos determina melhor que o plano de acção preventivo deve ter em 
conta a concretização da meta ao custo mais baixo.

Alteração 11
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

* Inserir data JO: 6 anos após a entrada em vigor 
do presente regulamento.

Justificação

O prazo de 3 anos avançado na proposta de regulamento é irrealista. Os elevados 
investimentos necessários para cumprir a norma N-1, principalmente na Europa Central e do 
Sudeste exigem, pelo menos, 5 ou 6 anos, consoante o respectivo âmbito. O n.º 1 do artigo 6 
pode implicar enormes necessidades de investimento em novas capacidades, gerando custos
significativos e repercussões sobre os preços do gás pagos pelos clientes finais, caso não se 
observe uma limitação ao absolutamente necessário. A bem da coerência com a norma de 
aprovisionamento referida no artigo 7, e a regra N-1 deve reflectir a procura de gás 
unicamente dos clientes protegidos.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os operadores de redes de transporte 
devem instaurar uma capacidade física 
permanente para transportar gás em ambos 
os sentidos, em todas as interconexões, no 
prazo de dois anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento, excepto 
nos casos em que, a pedido de uma 
autoridade competente, a Comissão 

5. Se for necessário, em conformidade 
com a avaliação de impacto e de risco de 
acordo com o artigo 8.º, tendo em conta a 
viabilidade técnica e uma análise da 
relação custo-benefício, os operadores de 
redes de transporte devem, até…*,
instaurar uma capacidade física 
permanente para transportar gás em ambos 
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decida que a adição de capacidade de fluxo 
bidireccional não irá aumentar a segurança 
do aprovisionamento de nenhum Estado-
-Membro. Essa decisão pode ser revista 
caso as circunstâncias se alterem. O nível 
da capacidade de fluxo bidireccional deve 
ser atingido de um modo economicamente 
eficiente e, pelo menos, ter em conta a 
capacidade necessária para respeitar as 
normas de aprovisionamento 
estabelecidas no artigo 7.º. Nesse período 
de dois anos, o operador da rede de 
transporte de gás adapta o funcionamento 
do conjunto da rede de modo a permitir 
fluxos de gás bidireccionais.

os sentidos nas interconexões em que a 
adição de capacidade de fluxo 
bidireccional irá aumentar a segurança do 
aprovisionamento, em particular, durante 
uma emergência. A avaliação pode ser 
revista caso as circunstâncias se alterem. 
Nesse período de 3 anos, o operador da 
rede de transporte de gás – em 
conformidade com a avaliação de impacto 
e de risco de acordo com o artigo 8.º, 
tendo em conta a viabilidade técnica e 
uma análise da relação custo-benefício –
adapta o funcionamento do conjunto da 
rede de modo a permitir fluxos de gás 
bidireccionais.
* Inserir data JO: três anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento.

Justificação

Não deve exigir-se a imposição duma capacidade física permanente ao transporte de gás em 
ambos os sentidos em todas as interconexões sem avaliar primeiro se tal é tecnicamente 
viável e/ou economicamente possível ou adequado em circunstâncias específicas. É 
necessária uma avaliação de riscos e de impacto prévia para evitar custos desnecessários 
para os clientes finais. 

O período de dois anos para a instauração de capacidade física permanente só pode ser 
cumprido se forem necessárias pequenas modificações das infra-estruturas. Modificações 
maiores - como a instalação duma nova unidade de compressão - exigem mais tempo.

Alteração 13

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

Deve ser tarefa primordial das empresas de abastecimento garantir as normas de 
aprovisionamento. As normas de aprovisionamento causam custos adicionais aos clientes 
protegidos. O período a abranger pela norma de aprovisionamento não deve ser mais longo 
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do que o necessário para evitar custos desproporcionados e não prejudicar a competitividade 
do gás enquanto combustível com baixas emissões de carbono. Nos últimos 40 anos, desde 
que foi construída a grande infra-estrutura de transporte de gás para a Europa, a única 
grande interrupção do abastecimento durou 13 dias. Um período de trinta dias para a norma 
de aprovisionamento seria, pois, mais do que suficiente para cobrir todas as eventualidades e 
reduziria consideravelmente os custos. Um período de 30 dias basta para restaurar os 
aprovisionamentos de gás ou aplicar medidas adicionais, como os aprovisionamentos via 
fluxos bidireccionais.

Alteração 14

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

Deve ser tarefa primordial das empresas de abastecimento garantir as normas de 
aprovisionamento. As normas de aprovisionamento causam custos adicionais aos clientes 
protegidos. O período a abranger pela norma de aprovisionamento não deve ser mais longo 
do que o necessário para evitar custos desproporcionados e não prejudicar a competitividade 
do gás enquanto combustível com baixas emissões de carbono. Nos últimos 40 anos, desde 
que foi construída a grande infra-estrutura de transporte de gás para a Europa, a única 
grande interrupção do abastecimento durou 13 dias. Um período de trinta dias para a norma 
de aprovisionamento seria, pois, mais do que suficiente para cobrir todas as eventualidades e 
reduziria consideravelmente os custos. Um período de 30 dias basta para restaurar os 
aprovisionamentos de gás ou aplicar medidas adicionais, como os aprovisionamentos via 
fluxos bidireccionais.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A autoridade competente toma medidas 
para garantir o aprovisionamento de gás 
aos clientes protegidos durante um período 

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

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

Justificação

Deve ser tarefa primordial das empresas de abastecimento garantir as normas de 
aprovisionamento. Um período de trinta dias reduziria os custos para os consumidores –
veja-se o n.º 1 do artigo 7.º.

O mercado deve operar o máximo de tempo possível e os mecanismos baseados no mercado 
devem desenvolver os instrumentos físicos e contratuais para manter o abastecimento dos 
clientes protegidos.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. As obrigações impostas às empresas de 
gás natural para o cumprimento das normas 
de aprovisionamento previstas nos n.ºs 1 e 
2 não serão discriminatórias e não podem 
impor encargos indevidos a essas
empresas. 

Justificação

Só é possível alcançar os objectivos da proposta de regulamento se o papel e as 
responsabilidades de cada agente forem claramente definidos com base em normas aplicáveis 
a todos os agentes do mercado em base de igualdade, incluindo as novas e as pequenas 
empresas.

Alteração 17
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Até …*, cada autoridade competente 
realiza uma avaliação de impacto e de 
risco que servirá de base para: 

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

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

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

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

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

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

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

A avaliação de impacto e de risco terá 
como base as normas especificadas nos 
artigos 6.º e 7.º e incluirá a elaboração de 
vários cenários de procura 
excepcionalmente elevada e/ou de 
perturbação do aprovisionamento, como 
falhas nas principais infra-estruturas de 
transporte, nas instalações de
armazenamento, nos terminais de GNL e 
interrupções de fornecimento por parte 
dos produtores de países terceiros; será 
tomada em conta a interacção e correlação 
dos riscos com outros Estados-Membros.
* Inserir data JO: 12 meses a contar da data de 
entrada em vigor do presente regulamento.

Justificação

O prazo para a avaliação dos riscos e do impacto, nos termos do n.º1 do artigo 8.º, deveria 
ser igual ao previsto no n.º 1 do artigo 4.º. O regulamento proposto cria grandes obrigações 
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em matéria estrutural para os Estados-Membros, como, por exemplo, a norma relativa à 
infra-estrutura (N-1) ou disposições vinculativas em matéria de fluxos bidireccionais. É 
necessário avaliar cuidadosamente as medidas propostas a fim de evitar que as novas 
capacidades permaneçam por utilizar, gerando custos irrecuperáveis e levando a aumentos 
dos preços para o consumidor final, bem como impedindo a competitividade do sector do gás, 
no seu todo. A avaliação de impacto e de riscos deve ser efectuada por cada Estado-Membro 
de acordo com a metodologia comum, de forma a permitir que cada Estado-Membro tenha 
em conta as circunstâncias e as especificidades nacionais, se necessário. Os resultados 
dessas avaliações devem reflectir-se nos planos de acção preventivos e de emergência. 
Poderiam igualmente ser elaborados planos análogos a nível regional.

Alteração 18

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. A avaliação de impacto e de risco 
terá em conta a viabilidade técnica e uma 
análise da relação custo-benefício. Tal 
deve ocorrer, em particular, antes de 
qualquer alargamento potencial a nível 
nacional da definição dos clientes 
protegidos para além dos clientes 
domésticos.

Justificação

O prazo para a avaliação dos riscos e do impacto, nos termos do n.º1 do artigo 8.º, deveria 
ser igual ao previsto no n.º 1 do artigo 4.º. O regulamento proposto cria grandes obrigações 
em matéria estrutural para os Estados-Membros, como, por exemplo, a norma relativa à 
infra-estrutura (N-1) ou disposições vinculativas em matéria de fluxos bidireccionais. É 
necessário avaliar cuidadosamente as medidas propostas a fim de evitar que as novas 
capacidades permaneçam por utilizar, gerando custos irrecuperáveis e levando a aumentos 
dos preços para o consumidor final, bem como impedindo a competitividade do sector do gás, 
no seu todo. A avaliação de impacto e de riscos deve ser efectuada por cada Estado-Membro 
de acordo com a metodologia comum, de forma a permitir que cada Estado-Membro tenha 
em conta as circunstâncias e as especificidades nacionais, se necessário. Os resultados 
dessas avaliações devem reflectir-se nos planos de acção preventivos e de emergência. 
Poderiam igualmente ser elaborados planos análogos a nível regional.

Alteração 19
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.° 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Na sequência duma recomendação 
da Comissão, em conformidade com o 
artigo 4.º, n.º 3, ou em caso de 
estabelecimento dum plano conjunto 
regional, nos termos do artigo 4.º, n.º 4, as 
obrigações enunciadas no n.º 1 podem ser 
cumpridas ao nível regional.

Justificação

O prazo para a avaliação dos riscos e do impacto, nos termos do n.º1 do artigo 8.º, deveria 
ser igual ao previsto no n.º 1 do artigo 4.º. O regulamento proposto cria grandes obrigações 
em matéria estrutural para os Estados-Membros, como, por exemplo, a norma relativa à 
infra-estrutura (N-1) ou disposições vinculativas em matéria de fluxos bidireccionais. É 
necessário avaliar cuidadosamente as medidas propostas a fim de evitar que as novas 
capacidades permaneçam por utilizar, gerando custos irrecuperáveis e levando a aumentos 
dos preços para o consumidor final. A avaliação de impacto e de riscos deve ser efectuada 
por cada Estado-Membro de acordo com a metodologia comum, de forma a permitir que 
cada Estado-Membro tenha em conta as circunstâncias e as especificidades nacionais, se 
necessário. Os resultados dessas avaliações devem reflectir-se nos planos de acção 
preventivos e de emergência. Poderiam igualmente ser elaborados planos análogos a nível 
regional.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Até …*, cada plano conjunto a nível 
regional, nos termos do n.º 4 do artigo 4.º, 
deve incluir uma avaliação exaustiva dos 
riscos para a segurança do 
aprovisionamento de gás na respectiva 
região, tendo em conta as avaliações dos 
riscos efectuadas anteriormente pelos 
Estados-Membros participantes.
* Inserir data JO: nove meses após a data de 
entrada em vigor do presente regulamento.
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Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.° 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Até…*, a Comissão efectua uma 
avaliação exaustiva dos riscos para a 
segurança do aprovisionamento de gás na 
UE, tendo em conta as avaliações dos 
riscos efectuadas anteriormente pelos 
Estados-Membros e os planos conjuntos 
regionais.
* Inserir data JO: 12 meses após a entrada em 
vigor do presente regulamento.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 23

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

Texto da Comissão Alteração

(1) nível de alerta precoce (Alerta 
Precoce): quando existem informações 

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

fiáveis sugerem que as condições de 
aprovisionamento podem deteriorar-se a 
curto prazo; espera-se que o mercado 
resolva o problema sem a intervenção da 
autoridade competente;

Justificação

Os níveis de crise devem ser explanados detalhadamente e claramente distinguidos uns dos 
outros, a fim de evitar qualquer confusão em caso de emergência. A abordagem a três níveis 
definida na Directiva de 2004 com vista a garantir a segurança do aprovisionamento 
(I: empresas; II: Estados-Membros; III: Comissão) já não figura claramente na proposta de 
Regulamento. É de toda a conveniência reintroduzir este princípio na proposta de 
Regulamento. 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.

Alteração 24

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 
preenche os critérios indicados no n.º 2, 
ponto 3, 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.

Justificação

É necessário reduzir o prazo, dado que frequentemente as consequências duma crise 
energética já são visíveis após alguns dias e podem já ter um impacto negativo na economia.

Alteração 25
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Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Os Planos de Emergência são 
actualizados de dois em dois anos. 

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 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 pode declarar uma 
emergência na União a pedido de uma 
autoridade competente ou se a União
perder mais de 10 % das suas importações 
diárias de gás de países terceiros – o 
equivalente ao consumo diário de certos 
Estados-Membros –, segundo os cálculos 
da ENTSO-G. Pode declarar emergência 
na União para regiões geográficas 
especificamente afectadas que englobem 
mais do que um Estado-Membro.

Justificação

É necessário recordar que uma diminuição de 10% das importações diárias de gás já 
corresponde à dimensão do consumo diário de um pequeno Estado-Membro, pelo que a 
adopção do limite de 10% é importante.

Alteração 27

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

Texto da Comissão Alteração

(g) implementação dos planos; (g) planos de acção preventivos, planos de 
emergência e implementação das medidas 
neles previstas;
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Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. As autoridades competentes e a 
Comissão instituem uma estrutura para 
preservar a confidencialidade e a protecção
das informações comercialmente sensíveis.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 14 

Texto da Comissão Alteração

Acompanhamento Acompanhamento pela Comissão
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 da União e 
quanto à necessidade de efectuar uma 
avaliação do risco e de estabelecer um 
plano de acção preventivo e um plano de 
emergência a nível da União 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.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O relatório inclui igualmente uma 
análise SWOT acerca da responsabilidade 
pela aplicação das medidas, visando 
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preservar a segurança do 
aprovisionamento de gás definidas no 
presente regulamento. A Comissão 
pondera também se essa responsabilidade 
deve ou não ser atribuída ao Grupo 
Europeu de Reguladores da Electricidade 
e do Gás (ERGEG), em vez de a atribuir 
às autoridades competentes dos 
Estados-Membros.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 14.º-A
Projecto do gasoduto “Nabucco”

As instituições da União Europeia devem 
dar uma prioridade particular ao projecto 
do gasoduto “Nabucco” no que respeita 
ao seu perfil político e financiamento.

Justificação

Num regulamento referente à segurança do aprovisionamento de gás, a diversificação do 
mesmo deve ser uma componente importante. Neste contexto, o gasoduto “Nabucco” pode 
constituir uma alternativa às actuais fontes de gás ao dispor da UE.
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PARECER DA COMISSÃO DO AMBIENTE, DA SAÚDE PÚBLICA E DA 
SEGURANÇA ALIMENTAR

dirigido à Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a medidas 
destinadas a garantir a segurança do aprovisionamento de gás e que revoga a Directiva 
2004/67/CE
(COM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))

Relator de parecer: Bogusław Sonik

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Entre todos os combustíveis fósseis, o gás é o que apresenta os mais baixos níveis de emissão 
de CO2, desempenhando, enquanto tal, um papel fundamental na transição da Europa para um 
sistema energético com reduzidas emissões de carbono. O gás representa actualmente um 
quarto do consumo de energia primária na Europa, elevando-se a quase 60% a respectiva 
percentagem importada1 .Embora as metas estabelecidas pela UE para 2020 em matéria de 
energias renováveis, eficiência energética e redução das emissões de gases com efeito de 
estufa contribuam para estabilizar o aumento da procura de gás, a quebra da produção interna 
continuaria a conduzir a uma situação em que a dependência da UE das importações de gás 
estagnasse ou registasse, mesmo, um aumento. A crise russo-ucraniana do gás de Janeiro de 
2009, em cujo contexto 30% das importações europeias sofreram um corte durante duas 
semanas, evidenciou que, nas actuais circunstâncias, caracterizadas pela dependência 
crescente das importações e por riscos acrescidos no que respeita à oferta e ao trânsito em 
países terceiros, a directiva em vigor relativa à segurança do aprovisionamento de gás2 deixou 
de ser suficiente, pelo que se impõe a sua revisão. Cumpre, além disso, salientar que, para 
alguns Estados-Membros, a perturbação observada no aprovisionamento de gás em Janeiro de 
2009 suspendeu 100% das suas importações de gás proveniente da Rússia, sendo que, num 
desses Estados-Membros, a situação decorrente da referida perturbação não foi ainda sanada.   

Essas circunstâncias revelam manifestamente que o processo de realização de um mercado 

                                               
1 Média da UE-27, dados de 2007
2 Directiva 2004/67/CE do Conselho, de 26 de Abril de 2004, relativa a medidas destinadas a garantir a 

segurança do aprovisionamento em gás natural, JO L 127 de 29.04.04, p. 92



RR\811020PT.doc 113/149 PE430.654v02-00

PT

interno da energia totalmente liberalizado se encontra incompleto e que é premente a 
necessidade de estabelecer medidas de reforço da segurança do aprovisionamento de gás na 
UE.

Tendo em conta as questões ambientais, o relator de parecer considera que a segurança do 
aprovisionamento deve ser conjugada com a protecção do ambiente, visando o fornecimento 
de energia à Europa numa base sustentável:

 O impacto ambiental das medidas do lado da oferta e da procura ora propostas 
deveriam ser tidas devidamente em conta. Mesmo numa situação de emergência, 
deveria ser dada preferência às medidas com o menor impacto no ambiente. 

 Importa assinalar que a passagem do gás para outros combustíveis comporta níveis 
superiores de emissões de gases com efeito de estufa quando o gás seja substituído, 
nomeadamente, pelo carvão e pelo fuelóleo. 

 A poupança e a eficiência energéticas desempenham um papel crucial na prevenção e 
mitigação das crises, razão pela qual cumpre conferir maior ênfase a tais medidas. 
Neste contexto, há que votar particular atenção às negociações em curso sobre o 
denominado pacote de eficiência energética, ou seja, a proposta de directiva do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao desempenho energético dos edifícios 1
e a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à rotulagem 
dos pneus no que respeita à eficiência energética e a outros parâmetros essenciais2.

 O papel das fontes de energia endógenas sustentáveis deveria ser mais cabalmente 
destacado. Importa facilitar a integração do gás proveniente de fontes de energia 
renováveis na infra-estrutura da rede de gás. 

 A implantação de novas infra-estruturas energéticas deveria ter lugar após a realização 
de uma adequada avaliação do impacto ambiental, quando requerido por legislação 
específica, em particular pela Directiva 2001/42/CE e pela Directiva 85/337/CEE do 
Conselho, sob a devida observância do respeito do ambiente e, em particular, das 
zonas de protecção da Natureza ao abrigo da Rede Natura 2000.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 8 

Texto da Comissão Alteração

(8) A falha da maior infra-estrutura única (8) A falha da maior infra-estrutura única 
                                               
1 2008/0223(COD)
2 2008/0221(COD)
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de gás ou da maior fonte de 
aprovisionamento de gás, o chamado 
princípio N-1, é um cenário realista.  
Utilizar a falha dessa infra-estrutura ou 
fonte de aprovisionamento como padrão 
de referência do que os Estados-Membros 
deverão poder compensar é um bom ponto 
de partida para garantir a sua segurança de 
aprovisionamento.

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

Justificação

A crise do gás no início de 2009 demonstrou que as empresas estão em condições de 
assegurar o aprovisionamento, mesmo em caso de falha de uma fonte de aprovisionamento de 
gás.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

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

(9) É essencial dispor de infra-estruturas de 
gás suficientes em cada Estado-Membro e 
em toda a Comunidade para fazer face às 
interrupções no aprovisionamento. 
Critérios mínimos comuns relativos à 
segurança do aprovisionamento de gás 
deverão garantir condições equitativas para 
a segurança desse aprovisionamento e criar 
incentivos significativos para a construção 
da infra-estrutura necessária e para a 
melhoria do nível de preparação em caso 
de crise. Medidas do lado da procura, tais 
como a mudança para outros combustíveis, 
podem desempenhar um papel valioso na 
garantia da segurança energética se 
puderem ser aplicadas rapidamente e 
reduzir significativamente a procura em 
reacção a uma perturbação no 
aprovisionamento. Cumpre, todavia, 
assinalar que a mudança para 
combustíveis fósseis daria origem ao 
aumento das emissões de gases com efeito 
de estufa. Importa continuar a promover 
a utilização eficiente de energia como 
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medida que incide na procura. O impacto 
ambiental das medidas propostas para 
agir a nível da oferta e da procura deve 
ser tido devidamente em conta, impondo-
se privilegiar as medidas que tenham o 
menor impacto possível no ambiente. Os 
investimentos na infra-estrutura devem 
processar-se no devido respeito do 
ambiente e do acervo comunitário 
correlato.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

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

(10) Os investimentos em novas infra-
estruturas de gás devem ser fortemente 
promovidos, devendo ser precedidos de 
uma avaliação adequada do impacto 
ambiental. Essas novas infra-estruturas
devem ter por objectivo aumentar a 
segurança do aprovisionamento de gás e ao 
mesmo tempo garantir o correcto 
funcionamento do mercado interno do gás 
natural. Os investimentos devem ser 
efectuados pelas empresas, como 
princípio fundamental, com base em 
incentivos económicos. Importa facilitar a 
integração do gás proveniente de fontes 
de energia renováveis na infra-estrutura 
da rede de gás. Se um investimento em 
infra-estruturas for de natureza 
transfronteiras, a Agência de Cooperação 
dos Reguladores da Energia («ACER»), 
criada pelo Regulamento (CE) n.º …/ … 
do Parlamento Europeu do Conselho, e a 
Rede Europeia de Operadores de Redes de 
Transporte de Gás («ENTSO-G») devem 
ser envolvidas no processo para melhor ter 
em conta as implicações transfronteiras.

Alteração 4
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Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

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

(15) Uma definição precisa dos papéis e 
das responsabilidades de todas as empresas 
de gás natural, das autoridades 
competentes e da Comissão é, portanto, 
crucial para manter o bom funcionamento 
do mercado interno, sobretudo em 
situações de perturbação do 
aprovisionamento e de crise.
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Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 23 

Texto da Comissão Alteração

(23) Para reforçar a solidariedade entre os 
Estados-Membros em caso de emergência 
comunitária e, em particular, para apoiar os 
Estados-Membros que estão expostos a 
condições geográficas ou geológicas 
menos favoráveis, os Estados-Membros 
devem conceber medidas específicas para 
exercerem essa solidariedade, 
nomeadamente acordos comerciais entre 
empresas de gás natural, mecanismos de 
compensação, aumento das exportações de 
gás ou libertação de maiores quantidades 
de gás armazenado. As medidas de 
solidariedade podem ser particularmente 
apropriadas entre os Estados-Membros 
para os quais a Comissão recomenda o 
estabelecimento de planos conjuntos de 

23) Para reforçar a solidariedade entre os 
Estados-Membros em caso de emergência 
comunitária e, em particular, para apoiar os 
Estados-Membros que estão expostos a 
condições geográficas ou geológicas 
menos favoráveis, nomeadamente os 
Estados-Membros considerados "ilhas 
energéticas", os Estados-Membros devem 
conceber medidas específicas para 
exercerem essa solidariedade, como 
estipula o artigo 194.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia,
nomeadamente acordos comerciais entre 
empresas de gás natural, mecanismos de 
compensação, aumento das exportações de 
gás ou libertação de maiores quantidades 
de gás armazenado. As medidas de 
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acções preventivas ou planos de 
emergência a nível regional.

solidariedade podem ser particularmente 
apropriadas entre os Estados-Membros 
para os quais a Comissão recomenda o 
estabelecimento de planos conjuntos de 
acções preventivas ou planos de 
emergência a nível regional. Os acordos 
comerciais entre empresas, resultantes do 
estabelecimento de planos conjuntos de 
acções preventivas e planos de 
emergência, devem ser promovidos.

Justificação

Não se devem estabelecer quaisquer objectivos vinculativos relativamente a eventuais 
medidas de solidariedade ou a mecanismos de compensação.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

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

O presente regulamento estabelece 
medidas destinadas a garantir a segurança 
do aprovisionamento de gás, assegurando
o funcionamento correcto e contínuo do 
mercado interno do gás e adoptando 
medidas excepcionais a implementar 
quando o mercado deixar de poder 
assegurar o aprovisionamento de gás 
necessário, bem como prevendo uma 
definição e uma atribuição claras de 
responsabilidades e uma coordenação da 
resposta ao nível dos Estados-Membros e 
da Comunidade, tanto em termos de acção 
preventiva como de reacção a perturbações 
concretas do aprovisionamento ou de 
riscos sérios e verosímeis de tais 
perturbações, num espírito de 
solidariedade entre os Estados-Membros.

Justificação

As perturbações concretas no aprovisionamento não devem constituir as únicas razões de 
reacção; riscos sérios e verosímeis de tais perturbações devem originar igualmente uma 
acção. O espírito de solidariedade deve ser realçado no Regulamento, em conformidade com 
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as conclusões do Conselho Europeu de Março de 2009.

Alteração 9

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

Deveria assistir aos Estados-Membros o direito de definir, de acordo com as respectivas 
necessidades, a lista dos clientes protegidos nos termos da legislação nacional, bem como de 
alargar o âmbito dessa definição, caso o julguem necessário.

Alteração 10

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão implementa as medidas 
da sua competência previstas no presente 
regulamento. Essas medidas incluem, em 
particular, a avaliação anual dos riscos, 
prevista no n.º 1-A do artigo 8.º e a 
vigilância contínua da segurança do 
aprovisionamento de gás a nível 
comunitário.

Justificação

Face à natureza transfronteiriça das crises no sector do gás, a prevenção e a preparação 
devem igualmente ser organizadas a nível da Comissão/Comunidade.
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Alteração 11

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

Texto da Comissão Alteração

1. Até [31.03.11; 12 meses após a entrada 
em vigor], o mais tardar, a autoridade 
competente, depois de consultadas as 
empresas de gás natural, as organizações 
pertinentes representativas dos interesses 
dos clientes domésticos e industriais e a 
autoridade reguladora, caso não seja a 
autoridade competente, estabelece:

1. Até [31.03.11; 12 meses após a entrada 
em vigor], a autoridade competente, depois 
de consultadas as empresas de gás natural, 
as organizações pertinentes representativas 
dos interesses dos clientes domésticos, dos 
clientes industriais e a autoridade 
reguladora, caso não seja a autoridade 
competente, e em consonância com o 
disposto no n.º 2, estabelece:

Justificação

Face à natureza transfronteiriça das crises no sector do gás, a prevenção e a preparação 
devem igualmente ser organizadas a nível da Comissão/Comunidade. A obrigação de 
consultar as autoridades competentes dos outros Estados-Membros e a Comissão deve ser 
objecto de maior ênfase.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Antes de adoptarem estes planos, as 
autoridades competentes trocam 
informações e consultam as suas 
congéneres e a Comissão para se 
certificarem de que os seus planos e 
medidas são coerentes entre si ao nível 
regional adequado e ao nível comunitário. 
Essas consultas devem incidir, no mínimo, 
nas interconexões, nos fluxos 
transfronteiras, no armazenamento 
transfronteiras e na capacidade física para 
transportar gás nos dois sentidos, assim 
como nas restrições contratuais para o 
aprovisionamento de fluxos 
transfronteiras. No decurso destas 
consultas, a confidencialidade das 
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informações comercialmente sensíveis 
deve ser assegurada.

Justificação

Face à natureza transfronteiriça das crises no sector do gás, a prevenção e a preparação 
devem igualmente ser organizadas a nível da Comissão/Comunidade. A Comissão Europeia 
deve ser a autoridade competente nesta matéria.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 14

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) as medidas que visam dar cumprimento 
às normas relativas às infra-estruturas e ao 
aprovisionamento, estabelecidas nos 
artigos 6.º e 7.º; estas medidas devem 
incluir, pelo menos, o plano para respeitar 
a norma N–1, os volumes e as capacidades 
necessários para aprovisionar os clientes 
protegidos nos períodos de elevada procura 
definidos, na observância da Directiva 
2001/42/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 27 de Junho de 2001, 
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relativa à avaliação dos efeitos de 
determinados planos e programas no 
ambiente, e da Directiva do Conselho 
85/337/CEE, de 27 de Junho de 1985, 
relativa à avaliação dos efeitos de 
determinados projectos públicos e 
privados no ambiente2, as medidas do lado 
da procura e as obrigações impostas às 
empresas de gás natural e outros 
organismos pertinentes;
1. JO L 197 de 21.7.2001, p. 30.
2. JO L 175 de 05.07.1985, p. 40.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Até [31.03.16; 5 anos após a entrada em 
vigor], a autoridade competente garante 
que, em caso de perturbação da maior 
infra-estrutura de aprovisionamento de gás, 
a infra-estrutura restante (N-1) tenha 
capacidade para entregar o volume de gás 
necessário para satisfazer a procura total de 
gás da zona calculada durante um período 
de sessenta dias de procura de gás 
excepcionalmente elevada durante o 
período mais frio estatisticamente 
constatado todos os vinte anos.

Justificação

De um ponto de vista técnico, é impossível implantar as infra-estruturas necessárias e 
adaptar o conjunto da rede de transporte no prazo de três anos.
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Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

De um ponto de vista técnico, é impossível adaptar o conjunto da rede de transporte de modo 
a permitir fluxos bidireccionais.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

conformidade com o artigo 41.º, n.º 8, da 
Directiva […/…CE], as autoridades 
reguladoras nacionais têm em conta os 
custos do respeito da norma N-1 e os 
custos da instauração da capacidade física 
permanente para transportar gás em ambos 
os sentidos. Caso os custos sejam 
incorridos em mais do que um 
Estado-Membro, as autoridades 
reguladoras nacionais de todos os 
Estados-Membros em causa decidem 
conjuntamente a repartição dos custos. 
Aplica-se o disposto no artigo 8.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º …/…. Deve ser 
estudada a possibilidade de co-financiar a 
melhoria da interconexão a título dos 
fundos comunitários, especialmente nas 
regiões consideradas "ilhas energéticas".

Alteração 18

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. Até [30.09.10; 6 meses após a entrada 
em vigor], cada autoridade competente 
avalia os riscos que afectam a segurança do 
aprovisionamento de gás nos respectivos 
Estados-Membros, mediante:

Justificação

A obrigação de proceder a uma avaliação plena dos riscos representa, para as autoridades 
competentes, encargos administrativos e burocráticos que não devem ser menosprezados, no 
entanto, não está claro ainda se estas informações podem efectivamente melhorar a situação 
em caso de uma emergência comunitária.
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Alteração 19

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Até [30.03.11; 12 meses após a 
entrada em vigor], a Comissão procede a 
uma avaliação cabal dos riscos que 
afectam a segurança do aprovisionamento 
de gás na Comunidade (avaliação 
comunitária), tendo, particularmente, em 
conta as avaliações dos riscos efectuadas 
por cada Estado-Membro, bem como 
todas as circunstâncias internacionais 
relevantes.

Justificação

A avaliação dos riscos a nível comunitário representa um valor acrescentado. Quer a 
avaliação dos riscos “nacional”, quer a efectuada a nível comunitário, devem ser revistas 
quando ocorra um risco importante ou inesperado.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. As empresas de gás natural, as 
organizações pertinentes que representam 
os interesses dos clientes domésticos, 
industriais e de outras partes interessadas
e a autoridade reguladora, caso não seja a 
autoridade competente, cooperam e 
fornecem todas as informações necessárias 
para a avaliação dos riscos.
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Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. A avaliação dos riscos é efectuada 
anualmente antes de 30 de Setembro.

Justificação

A avaliação dos riscos deve ser repetida com maior regularidade, visando uma melhor 
previsão das crises e uma melhor preparação para as enfrentar. 

Alteração 22

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 quanto 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.

Justificação

A implementação de respostas de emergência deve ser accionada com maior flexibilidade. 

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Quando declara qualquer dos níveis de 
crise, a autoridade competente informa 

4. Quando declara o nível de alerta ou de 
emergência, a autoridade competente 
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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.

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.

Justificação

Os Estados-Membros e a UE estão incumbidos de repor a segurança do aprovisionamento 
apenas quando o nível de alerta e de emergência é declarado. Durante o nível de alerta 
precoce, cabe às empresas solucionar uma perturbação das condições de aprovisionamento.

Alteração 24

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. 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 
convoca o Grupo de Coordenação do Gás.

Justificação

É necessário tornar mais precisas as competências da Comissão Europeia em termos de 
gestão das crises a nível comunitário em caso de emergência.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão verifica no prazo de uma 6. A Comissão verifica no prazo de três 
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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.

dias de calendário 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.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 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 um Alerta 
Comunitário a pedido de, pelo menos, 
uma autoridade competente. 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 que não sejam membros do 
Espaço Económico Europeu, segundo os 
cálculos da ENTSO-G. Declara igualmente 
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.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Logo que declara emergência 
comunitária, a Comissão convoca o Grupo 

2. Logo que declara um alerta comunitário 
ou uma emergência comunitária, a 
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de Coordenação do Gás. Comissão pode convocar o Grupo de 
Coordenação do Gás.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.° 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. No quadro de um alerta comunitário, 
a Comissão solicita às autoridades 
competentes que coordenem as suas 
acções, a fim de fazer face a uma 
perturbação no aprovisionamento ou a 
uma procura excepcionalmente elevada. 

Alteração 29

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 se mantenha 
e não podem pôr em vigor quaisquer 
disposições legais que restrinjam 
indevidamente os fluxos de gás para os 
mercados afectados. A Comissão facilita a 
aplicação dessas medidas, a fim de manter 
o bom funcionamento do mercado 
interno, em particular em situações de 
perturbação no aprovisionamento e em 
situações de crise.

Alteração 30
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Proposta de regulamento
Artigo 12 – nº 6 – alínea b) – travessão 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Restrições contratuais à reexportação.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Anexo II – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Ao elaborar os planos preventivo e de 
emergência, a autoridade competente deve 
ter em conta as seguintes medidas 
indicativas e não exaustivas:

Ao elaborar os planos preventivo e de 
emergência, a autoridade competente deve 
ter em conta as medidas indicativas e não 
exaustivas estabelecidas no presente 
Anexo. A autoridade competente tem 
devidamente em conta o impacto 
ambiental das medidas propostas ao 
desenvolver os planos de prevenção e de 
emergência e privilegia, na medida do 
possível, as medidas que tenham o menor 
impacto ambiental.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Anexo II – título "Oferta" – travessão 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

 Facilitação da integração do gás 
proveniente de fontes de energia 
renováveis na infra-estrutura da rede de 
gás 

Alteração 33
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Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Ao elaborar os planos preventivos e de 
emergência, a autoridade competente deve 
considerar o contributo das seguintes
medidas apenas em caso de emergência:

Ao elaborar os planos preventivos e de 
emergência, a autoridade competente deve 
considerar o contributo da seguinte lista 
não exaustiva de medidas apenas em caso 
de emergência:

Justificação

Não se devem estabelecer quaisquer medidas obrigatórias ao elaborar os planos preventivos 
e de emergência.
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PARECER DA COMISSÃO DO MERCADO INTERNO E DA PROTECÇÃO DOS 
CONSUMIDORES

dirigido à Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a medidas 
destinadas a garantir a segurança do aprovisionamento de gás e que revoga a Directiva 
2004/67/CE
(COM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))

Relatora de parecer: Sandra Kalniete

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Nos últimos anos muito mudou na segurança do aprovisionamento de gás na Europa devido 
ao aumento da dependência das importações e dos riscos ao nível do aprovisionamento e do 
trânsito. A crise de Janeiro de 2009 entre a Rússia e a Ucrânia demonstrou que são ainda 
necessários investimentos em infra-estruturas por toda a Europa e que uma maior integração 
do mercado melhoraria a segurança do aprovisionamento. 

Os aspectos da segurança do aprovisionamento na planificação a longo prazo dos 
investimentos em suficientes capacidades transfronteiras e outras infra-estruturas que 
garantam a capacidade a longo prazo da rede para manter a segurança do aprovisionamento e 
satisfazer uma procura razoável são objecto da Directiva 2009/73/CE relativa a regras comuns 
para o mercado interno do gás natural.

Pretende-se com esta proposta garantir a existência de uma infra-estrutura suficiente e de 
capacidade para evitar e resolver problemas inesperados de aprovisionamento de gás. Ela 
destina-se a garantir o funcionamento eficaz do mercado interno do gás durante tanto tempo 
quanto possível em caso de perturbação do aprovisionamento e a existência de mecanismos 
claros que permitam uma resposta coordenada a perturbações concretas do aprovisionamento.

Para que a reacção possa ser mais eficaz, a Directiva 2004/67/CE, que estabelece medidas 
destinadas a garantir a segurança do aprovisionamento em gás natural, tem de ser substituída 
por um regulamento (já de si mais eficaz devido à sua aplicabilidade directa) que contenha 
normas mais precisas para a segurança do aprovisionamento e que preveja soluções em caso 
de emergência. 
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Embora a relatora do parecer se congratule com a proposta, considera que ela pode ser 
melhorada, principalmente no que diz respeito à questão da protecção do consumidor e à 
aplicação de instrumentos baseados no mercado durante uma crise do gás. Propõe, por isso, 
alterações baseadas nos seguintes princípios:

 No entender da relatora do parecer, o acesso barato e fácil à energia para todos os 
consumidores europeus merece prioridade. Ele tem de ser garantido também em 
situações de crise, principalmente no caso dos clientes protegidos, cuja definição tem 
de ser feita com clareza e pragmatismo. Os clientes têm de ser correctamente 
informados do seu direito à não interrupção do aprovisionamento durante uma crise;

 A resposta a qualquer perturbação do aprovisionamento tem de ser graduada e 
coordenada ao nível das empresas de gás, dos Estados-Membros e da Comunidade. 
Apesar de a segurança do aprovisionamento do gás ser uma tarefa partilhada por estes 
actores, as suas missões e responsabilidades respectivas têm de ser claramente 
definidas;

 Os instrumentos baseados no mercado para responder a perturbações do 
aprovisionamento têm claramente de prevalecer sobre qualquer outra medida não 
baseada no mercado, que só deve ser aplicada como último recurso.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores insta a Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) No entanto, no âmbito das medidas 
respeitantes à segurança do 
aprovisionamento de gás que foram 
tomadas a nível comunitário, os 
Estados-Membros continuam a dispor de 
uma grande margem de discricionariedade 
na escolha das suas medidas. Se a 
segurança de aprovisionamento de um 
Estado-Membro for ameaçada, há um risco 
claro de que as medidas desenvolvidas a 
nível unilateral por esse Estado-Membro 
possam prejudicar o correcto 

(4) No entanto, no âmbito das medidas 
respeitantes à segurança do 
aprovisionamento de gás que foram 
tomadas a nível comunitário, os 
Estados-Membros continuam a dispor de 
uma grande margem de discricionariedade 
na escolha das suas medidas. Se a 
segurança de aprovisionamento de um 
Estado-Membro for ameaçada, há um risco 
claro de que as medidas desenvolvidas a 
nível unilateral por esse Estado-Membro 
possam prejudicar o correcto 
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funcionamento do mercado interno do gás. 
A experiência recente demonstra que esse 
risco é real. Para que o mercado interno do 
gás possa funcionar mesmo em caso de 
défice de aprovisionamento, é por isso 
necessário prever uma resposta mais 
coordenada às crises de aprovisionamento, 
em termos quer de acção preventiva quer 
de reacção às perturbações concretas no 
aprovisionamento.

funcionamento do mercado interno do gás 
e a segurança dos clientes protegidos, 
incluindo os clientes vulneráveis. A 
experiência recente demonstra que esse 
risco é real. Para que o mercado interno do 
gás possa funcionar mesmo em caso de 
défice de aprovisionamento, é por isso 
necessário prever uma resposta solidária e 
articulada às crises de aprovisionamento, 
em termos quer de acção preventiva quer 
de reacção às perturbações concretas no 
aprovisionamento.

Justificação

Considera-se que o conceito de solidariedade e protecção do cliente não está perfeitamente 
integrado nesta proposta. Como este regulamento diz respeito à segurança do 
aprovisionamento de gás, é essencial ter em conta a protecção do consumidor e a 
solidariedade entre Estados-Membros na preparação da resposta às perturbações no 
aprovisionamento.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Uma grande perturbação no 
aprovisionamento de gás à Comunidade 
pode afectar todos os Estados-Membros e 
as partes contratantes do Tratado que 
institui a Comunidade da Energia e 
provocar graves danos em toda a economia 
comunitária. A perturbação do 
aprovisionamento de gás pode, além disso, 
ter impactos sociais graves, em particular 
nos grupos de consumidores vulneráveis.

(6) Uma grande perturbação no 
aprovisionamento de gás à Comunidade 
pode ter consequências para os interesses 
estratégicos da UE e afectar todos os 
Estados-Membros e as partes contratantes 
do Tratado que institui a Comunidade da 
Energia e provocar graves danos em toda a 
economia comunitária, bem como afectar 
indirectamente sectores subsidiários. A 
perturbação do aprovisionamento de gás 
pode, além disso, ter impactos sociais 
graves, em particular nos grupos de 
consumidores vulneráveis.

Alteração 3



PE430.654v02-00 136/149 RR\811020PT.doc

PT

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) O presente regulamento deve permitir 
às empresas de gás natural e aos clientes 
confiar durante o maior período de tempo 
possível nos mecanismos de mercado para 
fazer face a perturbações. Deve igualmente 
prever mecanismos de emergência que 
possam ser utilizados quando os mercados 
deixarem de ser capazes de responder 
adequadamente a uma perturbação no 
aprovisionamento de gás. Mesmo numa 
emergência, deve ser dada prioridade aos 
instrumentos baseados no mercado para 
atenuar os efeitos da perturbação no 
aprovisionamento. 

(12) O presente regulamento deve permitir 
às empresas de gás natural e aos clientes 
confiar durante o maior período de tempo 
possível nos mecanismos de mercado para 
fazer face a perturbações. Deve igualmente 
prever mecanismos de emergência que 
possam ser utilizados quando os mercados 
deixarem de ser capazes de responder 
adequadamente a uma perturbação no 
aprovisionamento de gás. Mesmo numa 
emergência, deve ser dada prioridade aos 
instrumentos baseados no mercado para 
atenuar os efeitos da perturbação no 
aprovisionamento, desde que o interesse 
geral dos consumidores nos 
Estados-Membros em causa não seja 
afectado.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Após a adopção do terceiro pacote 
«Mercado interno da energia», o sector do 
gás reger-se-á por novas disposições, que 
criam responsabilidades e papéis claros 
para os Estados-Membros, os reguladores, 
os operadores de redes de transporte e a 
ACER, e melhoram a transparência do 
mercado em prol do seu bom 
funcionamento e da segurança do 
aprovisionamento.

(13) Após a adopção do terceiro pacote 
«Mercado interno da energia», o sector do 
gás reger-se-á por novas disposições, que 
criam responsabilidades e papéis claros 
para os Estados-Membros, os reguladores, 
os operadores de redes de transporte e a 
ACER, e melhoram a transparência do 
mercado em prol do seu bom 
funcionamento, da segurança do 
aprovisionamento e da protecção dos 
clientes.

Justificação

Considera-se que o conceito de solidariedade e protecção do cliente não está perfeitamente 
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integrado nesta proposta. Como este regulamento diz respeito à segurança do 
aprovisionamento de gás, é essencial ter em conta a protecção do consumidor e a 
solidariedade entre Estados-Membros na preparação da resposta às perturbações no 
aprovisionamento.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A realização do mercado interno do 
gás e a concorrência efectiva dentro desse 
mercado oferecem à Comunidade o mais 
alto nível de segurança do 
aprovisionamento para todos os 
Estados-Membros, desde que esse mercado 
possa funcionar plenamente em caso de 
perturbações no aprovisionamento que 
afectem uma parte da Comunidade, seja 
qual for a sua causa. Para esse efeito, é 
necessária uma abordagem comum geral e 
eficaz em matéria de segurança do 
aprovisionamento, que se baseie, 
nomeadamente, em políticas transparentes
e não discriminatórias, compatíveis com as 
exigências do mercado, evitando distorções 
do mesmo e entraves às respostas que ele 
possa dar às perturbações. 

(14) A realização do mercado interno do 
gás e a concorrência efectiva dentro desse 
mercado oferecem à Comunidade o mais 
alto nível de segurança do 
aprovisionamento para todos os 
Estados-Membros, desde que esse mercado 
possa funcionar plenamente em caso de 
perturbações no aprovisionamento que 
afectem uma parte da Comunidade, seja 
qual for a sua causa. Para esse efeito, é 
necessária uma abordagem comum geral e 
eficaz em matéria de segurança do 
aprovisionamento, que se baseie, 
nomeadamente, na transparência, na 
solidariedade e em políticas não 
discriminatórias, compatíveis com as 
exigências do mercado, evitando distorções 
do mesmo e entraves às respostas que ele 
possa dar às perturbações. 

Justificação

Considera-se que o conceito de solidariedade e protecção do cliente não está perfeitamente 
integrado nesta proposta. Como este regulamento diz respeito à segurança do 
aprovisionamento de gás, é essencial ter em conta a protecção do consumidor e a 
solidariedade entre Estados-Membros na preparação da resposta às perturbações no 
aprovisionamento.

Alteração 6
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Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Devem ser definidas normas 
suficientemente harmonizadas para a 
segurança do aprovisionamento, que 
contemplem pelo menos situações como a 
ocorrida em Janeiro de 2009 e que tenham 
em conta as diferenças entre 
Estados-Membros, sem imporem encargos 
irrazoáveis e desproporcionados às
empresas de gás natural, incluindo as novas 
e as pequenas empresas.

(16) Devem ser definidas normas 
suficientemente harmonizadas para a 
segurança do aprovisionamento, que 
contemplem pelo menos situações como a 
ocorrida em Janeiro de 2009 e que tenham 
em conta as diferenças entre 
Estados-Membros, tendo em conta as 
obrigações de serviço público e as 
medidas de protecção dos consumidores 
referidas no artigo 3.º da Directiva 
2009/73/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 13 de Julho de 2009, que 
estabelece regras comuns para o mercado 
interno do gás natural1, sem imporem 
encargos irrazoáveis e desproporcionados 
às empresas de gás natural, incluindo as 
novas e as pequenas empresas. 
_____

JO L 211 de 14.08.2009, p. 94.

Justificação

É crucial velar por que os Estados-Membros tomem medidas para proteger todos os 
diferentes tipos de clientes. As obrigações de serviço público, a protecção dos clientes 
vulneráveis, a luta contra a pobreza energética e o bem-estar e saúde dos cidadãos têm de ser 
tidos em conta na preparação dos planos estratégicos para a segurança do 
aprovisionamento. 

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

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

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

mercado não pode continuar a abastecê-los. 
É essencial que as medidas a tomar durante 
a crise sejam definidas de antemão, 
especialmente no que diz respeito às 
obrigações de serviço público e às 
medidas de protecção dos consumidores 
referidas no artigo 3.º da Directiva 
2009/73/CE, à prevenção dos preços 
excessivos e à compensação dos clientes 
vulneráveis.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Os aspectos da segurança do 
aprovisionamento na planificação a longo 
prazo dos investimentos em suficientes 
capacidades transfronteiras e outras 
infra-estruturas, que garantam a capacidade 
a longo prazo da rede para manter a 
segurança do aprovisionamento e satisfazer 
uma procura razoável, são objecto da 
Directiva …/…/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho [relativa a regras 
comuns para o mercado interno do gás
natural e que revoga a Directiva 
2003/55/CE]. O cumprimento das normas 
de segurança de aprovisionamento pode 
requerer um período transitório para que 
se possam efectuar os investimentos 
necessários. O plano decenal de 
desenvolvimento da rede elaborado pela 
ENTSO-G e supervisionado pela ACER é 
uma ferramenta fundamental para 
identificar os investimentos necessários a 
nível comunitário.

(20) Os aspectos da segurança do 
aprovisionamento na planificação a longo 
prazo dos investimentos em suficientes 
capacidades transfronteiras e outras 
infra-estruturas, que garantam a capacidade 
a longo prazo da rede para manter a 
segurança do aprovisionamento e satisfazer 
uma procura razoável, são objecto da 
Directiva 2009/73/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho [relativa a regras 
comuns para o mercado interno do gás 
natural e que revoga a Directiva 
2003/55/CE]. O plano decenal de 
desenvolvimento da rede elaborado pela 
ENTSO-G e supervisionado pela ACER é 
uma ferramenta fundamental para 
identificar os investimentos necessários a 
nível comunitário. Os Estados-Membros 
devem velar por que todas as medidas 
para a aplicação da Directiva 2009/73/CE 
que sejam necessárias para garantir a 
efectiva aplicação do presente 
regulamento sejam adoptadas até à data 
da respectiva entrada em vigor.

Justificação

Os Estados-Membros devem ser incentivados a aplicar o mais depressa possível a directiva 
relativa ao gás anteriormente aprovada para permitir o bom funcionamento do mercado 
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interno do gás. Portanto, o regulamento proposto só deve entrar em vigor quando todos os 
Estados-Membros tiverem posto em prática a referida directiva. De outra forma coexistirão 
dois instrumentos jurídicos em paralelo: por um lado, a possibilidade de execução imediata 
do regulamento e, por outro, a directiva relativa ao gás ainda por aplicar. A aplicação da 
directiva relativa ao gás antes da entrada em vigor do regulamento terá a vantagem de não 
poder subsistir nenhuma incerteza jurídica para qualquer das partes interessadas, permitindo 
assim optimizar o mercado interno.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Para reforçar a solidariedade entre os 
Estados-Membros em caso de emergência 
comunitária e, em particular, para apoiar os 
Estados-Membros que estão expostos a 
condições geográficas ou geológicas 
menos favoráveis, os Estados-Membros 
devem conceber medidas específicas para 
exercerem essa solidariedade, 
nomeadamente acordos comerciais entre 
empresas de gás natural, mecanismos de 
compensação, aumento das exportações de 
gás ou libertação de maiores quantidades 
de gás armazenado. As medidas de 
solidariedade podem ser particularmente 
apropriadas entre os Estados-Membros 
para os quais a Comissão recomenda o 
estabelecimento de planos conjuntos de 
acções preventivas ou planos de 
emergência a nível regional.

(23) Para reforçar a solidariedade entre os 
Estados-Membros em caso de emergência 
comunitária e, em particular, para apoiar os 
Estados-Membros que estão expostos a 
condições geográficas ou geológicas 
menos favoráveis, os Estados-Membros 
devem conceber medidas específicas para 
exercerem essa solidariedade, como 
estipula o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia,
nomeadamente acordos comerciais entre 
empresas de gás natural, mecanismos de 
compensação, aumento das exportações de 
gás ou libertação de maiores quantidades 
de gás armazenado. As medidas de 
solidariedade podem ser particularmente 
apropriadas entre os Estados-Membros 
para os quais a Comissão recomenda o 
estabelecimento de planos conjuntos de 
acções preventivas ou planos de 
emergência a nível regional.

Justificação

Vale a pena recordar que o Tratado de Lisboa apela a que a política energética da União 
seja conduzida num espírito de solidariedade.  

Alteração 10
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Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

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

O presente regulamento estabelece 
medidas destinadas a garantir a segurança 
do aprovisionamento de gás, de modo a 
garantir o funcionamento correcto e 
contínuo do mercado interno do gás 
prevendo uma definição e uma atribuição 
claras de responsabilidades e uma 
coordenação da resposta ao nível das 
empresas de gás natural, dos 
Estados-Membros e da Comunidade, tanto 
em termos de acção preventiva, como de 
reacção a perturbações concretas do 
aprovisionamento, e a representar a 
expressão prática do espírito de 
solidariedade de que fala o Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia. 

Justificação

A presente alteração traduz o espírito de solidariedade entre os Estados-Membros, que deve 
estar presente em todas as medidas tomadas em caso de dificuldades de aprovisionamento de 
certos produtos no sector da energia, como estipula o Tratado de Lisboa.

Alteração 11

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

Texto da Comissão Alteração

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

(1) «Clientes protegidos»: todos os clientes 
domésticos, incluindo os clientes 
vulneráveis, cuja definição será feita 
pelos Estados-Membros de acordo com a 
Directiva 2009/73/CE, as escolas e os 
hospitais, desde que já estejam ligados a 
uma rede de distribuição de gás, e as 
pequenas e médias empresas, desde que já 
estejam ligadas a uma rede de 
distribuição de gás e que haja reservas 
que permitam o seu abastecimento;
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Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

A segurança do aprovisionamento de gás é 
tarefa das empresas de gás natural, das 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros, dos clientes industriais 
do gás e da Comissão, dentro das 
respectivas áreas de responsabilidade. 
Exige um elevado grau de cooperação 
entre estes actores.

A segurança do aprovisionamento de gás é 
tarefa das empresas de gás natural, das 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros, dos clientes industriais 
do gás e da Comissão, dentro das 
respectivas áreas de responsabilidade. 
Exige um elevado grau de cooperação e 
solidariedade entre estes actores.

Justificação

Considera-se que o conceito de solidariedade e protecção do cliente não está perfeitamente 
integrado nesta proposta. Como este regulamento diz respeito à segurança do 
aprovisionamento de gás, é essencial ter em conta a protecção do consumidor e a 
solidariedade entre Estados-Membros na preparação da resposta às perturbações no 
aprovisionamento.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As empresas de gás natural 
contribuirão para a realização dos 
objectivos do presente regulamento, em 
particular no que diz respeito à norma 
para a infra-estrutura definida no artigo 6 
e à norma para o aprovisionamento 
definida no artigo 7.º.

Alteração 14
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os Estados-Membros procurarão
diversificar ao máximo as rotas de 
abastecimento e as fontes de 
aprovisionamento de gás, a fim de 
optimizar a disponibilidade física de gás 
durante as interrupções do abastecimento.

Justificação

Para conseguir um aprovisionamento seguro de gás na Europa e um verdadeiro mercado 
interno do gás, é importante que os Estados-Membros centrem a sua atenção não só no 
mercado do gás mas também no de outras fontes de energia.

Alteração 15

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

Texto da Comissão Alteração

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

(d) informações sobre as obrigações de 
serviço público pertinentes e sobre as 
medidas de protecção dos clientes 
referidas no Artigo 3.º da Directiva 
2009/73/CE, incluindo medidas nacionais 
para proteger os clientes de aumentos 
excessivos dos preços.

Justificação

É necessário que os Estados-Membros definam medidas que lhes permitam proteger os 
clientes de aumentos excessivos dos preços. As obrigações de serviço público e a protecção 
dos clientes são detalhadamente definidas na Directiva 2009/73/CE, que pode ser aqui 
referida.

Alteração 16
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

5. A autoridade competente garante que 
sejam estabelecidas condições para o 
aprovisionamento dos clientes protegidos, 
incluindo os clientes vulneráveis, sem 
prejuízo do correcto funcionamento do 
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respeite o valor de mercado do produto. mercado interno do gás e a um preço que 
respeite o valor de mercado do produto, 
tendo em conta o exercício da 
solidariedade entre Estados-Membros e as 
obrigações de serviço público pertinentes.
Em caso de crise, os Estados-Membros 
tomarão todas as medidas necessárias 
para impedir aumentos excessivos do 
preço do gás para os clientes protegidos, 
incluindo os clientes vulneráveis.

Alteração 19

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

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os Estados-Membros garantirão que 
todos os clientes sejam informados da 
norma para o aprovisionamento definida 
nos n.os 1 e 2 e das medidas de protecção 
dos clientes referidas na Directiva 
2009/73/CE. Os Estados-Membros 
suportarão os custos adicionais do 
necessário abastecimento de gás aos 
clientes vulneráveis em caso de 
emergência, tal como definida no n.º 2 do 
artigo 9.º.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 21

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

Alteração 22

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

Texto da Comissão Alteração

6-A. Se a Comissão considerar que, em 
caso de emergência comunitária, as 
medidas tomadas pelas autoridades 
competentes ou pelas empresas de gás 
natural são insuficientes, pode aplicar 
directamente as medidas enunciadas nos 
Anexos II e III para restaurar o 
aprovisionamento de gás aos mercados 
afectados. 
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Justificação

Em caso de perturbação do aprovisionamento de gás se as medidas tomadas a nível nacional 
se revelarem insuficientes, o envolvimento da Comissão é necessário para assegurar a 
segurança do aprovisionamento ao conjunto da UE. A Comissão deve coordenar as medidas 
das empresas de gás natural e das autoridades nacionais competentes até se restaurar o 
funcionamento normal do mercado. Contudo, se as medidas voluntárias tomadas pelas 
autoridades competentes ou pelas empresas de gás natural duma forma coordenada pela 
Comissão se revelarem ineficazes, a Comissão deve ter o direito - em último recurso - de 
introduzir as medidas predefinidas à sua própria responsabilidade. Essas medidas devem ser 
precisamente limitadas às que são indispensáveis para restaurar o funcionamento do 
mercado interno.

Alteração 23

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

Texto da Comissão Alteração

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

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