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PR_COD_1am

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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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

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))

(Processo de co-decisão: 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 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 Económicos e Monetários, da Comissão dos 
Assuntos Externos, da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e da Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores 
(A7-0000/2009),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

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

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Alteração 1

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 

(5) A diversificação das fontes e das vias 
de aprovisionamento de gás da 
Comunidade é essencial para melhorar 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 
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instalações de armazenagem e em vias de 
aprovisionamento dentro e fora da 
Comunidade, incluindo as instalações de 
gás natural liquefeito.

abastecem e dos investimentos em 
instalações de armazenagem e na 
diversificação das vias e das fontes de 
aprovisionamento dentro e fora da 
Comunidade, incluindo as instalações de 
gás natural liquefeito. Assim sendo, é 
necessário adoptar medidas de promoção 
dessa diversificação a longo prazo.

Or. en

Alteração 2

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 
electricidade até 2010, como solicitado 
nas conclusões da Presidência de Março 
de 2007.

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 10-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en
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Alteração 4

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, sem imporem encargos 
irrazoáveis e desproporcionados às 
empresas de gás natural, incluindo as novas 
e as pequenas empresas, bem como os 
utilizadores finais.

Or. en

Justificação

Os grandes utilizadores finais têm uma substancial capacidade para responder a situações de 
emergência, mediante, 'inter alia', as suas possibilidades de substituir um combustível por um 
outro. Esse contributo potencial também não deve ser sujeito a encargos.

Alteração 5

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 

(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 de 13 de Julho de 
2009 relativa a regras comuns para o 
mercado interno do gás natural. O 
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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. 

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, para
implementar os requisitos de 
infra-estrutura estabelecidos no presente 
regulamento e levar a efeito uma 
avaliação de risco a nível comunitário.

Or. en

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 coordenar acções de 
emergência no que respeita aos ditos 
países, procurando estabelecer convénios 
com os países produtores e de trânsito para 
fazer face a situações de crise e garantir um 
fluxo de gás estável para a Comunidade. 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 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.

Or. en
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Justificação

Em condições normais, a coordenação com os países produtores será levada a efeito pelas 
empresas e monitorizada pelos Estados-Membros. O direito da Comissão apenas pode ser 
aplicado no interior da UE. Com os países terceiros produtores de gás, a Comissão deve 
requerer a criação da task force.

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 
prevendo uma definição e uma atribuição 
claras de responsabilidades e uma 
coordenação da resposta ao nível das 
empresas de gás natural, dos 
Estados-Membros e da Comunidade, tanto 
em termos de acção preventiva como de 
reacção a perturbações concretas do 
aprovisionamento.

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do presente regulamento são 
aplicáveis as definições da Directiva 
2009/xxx/CE («Directiva do Gás») e do 
Regulamento 2009/xxx/CE (o 
«Regulamento que cria a Agência»).

Para efeitos do presente regulamento são 
aplicáveis as definições da Directiva 
2009/xxx/CE ("Directiva do Gás"), do 
Regulamento (CE) N.º 715/2009  
("Regulamento do Gás") e do 
Regulamento 2009/xxx/CE (o 
«Regulamento que cria a Agência»).
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Or. en

Justificação

No intuito de preservar a homogeneidade e clareza das definições, importa fazer igualmente 
referência ao "Regulamento do Gás" do Terceiro Pacote "Mercado da Energia".

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A chave para a credibilidade da autoridade nacional competente e para quaisquer medidas 
que proponha será a sua liberdade de operar, sem correr riscos de ingerência política.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão coordena as autoridades 
competentes ao nível comunitário através 

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

do Grupo de Coordenação do Gás, em 
particular em caso de emergência 
comunitária e para efeitos de avaliação 
das medidas visadas no n.º 2.

Or. en

Justificação

Atendendo a que o Grupo de Coordenação do Gás será envolvido em caso de emergência, 
deve o mesmo participar nas fases preventivas.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
Medidas de segurança do 

aprovisionamento a longo prazo 

O mais tardar um ano 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 incluirá, em particular, 
uma avaliação do papel das instalações de 
GNL.

Or. en

Justificação

É necessário continuar a desenvolver uma estratégia de longo prazo em matéria de 
segurança de aprovisionamento de gás a nível comunitário.
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Alteração 12

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

O reforço do papel do Grupo de Coordenação do Gás é essencial a um adequado acometer 
da crise.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O Grupo de Coordenação do Gás, a ACER e a ENTSO-G são extremamente importantes 
para a identificação das zonas regionais de cooperação e devem ser plenamente envolvidos 
neste processo.

Alteração 15

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 

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 
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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. 

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 o plano 
comunitário ou 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.

Or. en

Justificação

Deve criar-se um plano comunitário, uma vez que há uma definição de emergência 
comunitária.

Alteração 16

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

Texto da Comissão Alteração

1. O plano de acção preventivo deve 
conter: 

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

Or. en

Justificação

Deve criar-se um plano comunitário, uma vez que há uma definição de emergência 
comunitária. Devem igualmente estabelecer-se disposições caso sejam desenvolvidos planos 
regionais.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até [31 de Março de2014; 3 anos após a 
entrada em vigor], o mais tardar, a 

1. Até [31de Março de 2016; 5 anos após a 
entrada em vigor], o mais tardar, a 
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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.

autoridade 
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.

Or. en

Justificação

O período de 3 anos definido para efeitos de observância da norma, referido no n.º 1 do 
artigo 6.º, não é compatível com os prazos estabelecidos para efeitos de construção de novas 
infra-estruturas. Em particular, não tem em conta a duração dos procedimentos 
administrativos, que conduzem a que a construção de uma nova infra-estrutura de gás se 
prolongue por um período entre 5 e 6 anos.

Alteração 18

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 

5. Os operadores de redes de transporte 
devem instaurar uma capacidade física 
permanente para transportar gás em ambos 
os sentidos, nessas interconexões, no prazo 
de três anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento, quando a adição de 
capacidade de fluxo bidireccional aumente
a segurança do aprovisionamento de 
qualquer Estado-Membro. O nível da 
capacidade de fluxo bidireccional deve ser 
atingido de um modo economicamente 
eficiente e, pelo menos, ter em conta a 
capacidade necessária para respeitar as 
normas de aprovisionamento estabelecidas 
no artigo 7.º. Quando seja requerido 
investimento adicional a jusante da rede
de transporte, o n.º 7 aplicar-se-á 
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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.

igualmente a esses investimentos.

As autoridades competentes assegurarão 
que a avaliação das interconexões seja 
regularmente revista em caso de alteração 
das condições, em particular através da 
actualização do plano de acção preventivo 
nacional.

Or. en

Justificação

O período de 2 anos definido para permitir instaurar uma capacidade física permanente para 
transportar gás em ambos os sentidos em todas as interconexões apenas pode ser observado 
no caso de pequenas modificações na infra-estrutura. Quando sejam necessárias grandes 
modificações, designadamente a adição de uma unidade de compressão, tal não é compatível 
com o prazo estabelecido para efeitos de construção das novas infra-estruturas.  O presente 
artigo deveria ter em conta os investimentos requeridos a jusante do sistema de transporte. A 
última frase é redundante.

Alteração 19

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 

7. Ao estabelecerem as tarifas ou as suas 
metodologias em conformidade com o 
artigo 41.º, n.º 8, da Directiva […/…CE], 
as autoridades reguladoras nacionais 
introduzem incentivos apropriados e têm 
em conta os custos do respeito da norma 
N-1 e os custos da instauração da 
capacidade física permanente para 
transportar gás em ambos os sentidos. Caso 
os custos sejam incorridos em mais do que 
um Estado-Membro ou num 
Estado-Membro em benefício de outros 
Estados-Membros, as autoridades 
reguladoras nacionais de todos os 
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Regulamento (CE) n.º …/…. 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 
questão. A proporção em que cada 
Estado-Membro beneficia do investimento 
no tocante à segurança do 
aprovisionamento será tida em 
consideração relativamente à repartição 
dos custos entre esses Estados-Membros. 
Aplica-se o disposto no artigo 8.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º 715/2009.

Or. en

Justificação

Deveriam ser criados incentivos para promover os investimentos na infra-estrutura que 
tenham valor acrescentado em termos de segurança do aprovisionamento. A proposta da 
Comissão não especifica os custos proporcionais em situações em que o investimento é feito 
no interesse de outro ou de vários outros Estados-Membros.

Alteração 20

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 
apropriadas 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. Decorridos sessenta dias ou, em 
condições mais graves do que as definidas 
no n.º 1, a autoridade competente envida 
todos os esforços para manter, na medida 
do possível e durante tanto tempo quanto 
possível, o aprovisionamento dos clientes 
protegidos.
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Or. en

Justificação

O regulamento proposto apenas contempla um cenário. Importa ter em conta que o cenário 
de base pode variar significativamente em termos de intensidade ou duração; assim sendo, 
importa que as autoridades competentes disponham de margem de manobra para gerirem 
uma crise de tipo diferente, reconhecendo, embora, que pode haver algumas limitações.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.° 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], a Comissão e cada autoridade 
competente avaliam plenamente os riscos 
que afectam a segurança do 
aprovisionamento de gás na UE e no 
Estado-Membro respectivamente, 
mediante:

Or. en

Alteração 22

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

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

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.° 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, com base numa análise 
transparente da relação custo-benefício, a 
contribuição e o mérito relativo das 
medidas não baseadas no mercado,
planeadas ou a aplicar para o nível de 
Emergência enumeradas no anexo III,
avalia até que ponto a utilização de 
medidas não baseadas no mercado é 
necessária para fazer frente à crise, avalia 
os seus efeitos e define os procedimentos 
para as pôr em prática; só como último 
recurso serão utilizadas medidas não 
baseadas no mercado para garantir a 
segurança do aprovisionamento;

Or. en

Justificação

Tem de ficar muito claro que as medidas não baseadas no mercado só devem ser utilizadas 
como último recurso.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.° 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-Membros e/ou empresas de gás 

(10) elaborar uma lista de acções 
pré-definidas para disponibilizar gás em 
caso de emergência. Essas acções podem 
incluir acordos transfronteiras entre 
Estados-Membros e/ou empresas de gás 
natural.
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natural.

Or. en

Justificação

Subentende-se da proposta da Comissão que os mecanismos de compensação só deverão ser 
aplicados para o custo do gás não fornecido aos clientes em consequência da aplicação de 
uma medida de emergência. Uma vez que os acordos comerciais já serão submetidos à 
apreciação da autoridade competente nos termos do artigo 12.º, não há necessidade de tratá-
-los separadamente no âmbito de uma "lista".

Alteração 25

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

Texto da Comissão Alteração

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

(1) nível de alerta precoce (Alerta 
Precoce): quando existem informações 
concretas, sérias e fiáveis, eventualmente 
espoletadas por um mecanismo de alerta 
precoce, de que pode ocorrer algo que 
deteriore as condições de 
aprovisionamento; a este nível, o mercado 
pode resolver o problema sem a 
intervenção da Autoridade Competente.

Or. en

Alteração 26

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 

(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 
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protegidos deixem de poder ser cumpridas 
meramente através dos instrumentos do 
mercado. 

protegidos deixem de poder ser cumpridas 
meramente através dos instrumentos do 
mercado, sendo exigida a intervenção da 
Autoridade Competente no âmbito do 
Plano de Emergência.

Será dada prioridade aos instrumentos 
baseados no mercado (à escala nacional, 
regional ou comunitária) para mitigar os 
efeitos das perturbações do 
aprovisionamento, mesmo no caso de uma 
emergência.

Or. en

Alteração 27

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. O Plano de Emergência deverá 
também identificar as medidas 
necessárias e as acções a tomar em caso 
de emergência, a fim de mitigar o impacto 
das perturbações do abastecimento de gás 
na rede eléctrica e no aquecimento 
residencial de clientes protegidos.

Or. en

Justificação

Atendendo a que em vários Estados-Membros o gás é utilizado como combustível principal 
para a produção de electricidade e para o aquecimento, o aprovisionamento dos clientes 
protegidos em electricidade e aquecimento urbano deve ser igualmente contemplado na 
avaliação de risco. A presente alteração visa garantir que os clientes protegidos não sofram 
um corte de abastecimento em consequência de uma crise do gás.
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Alteração 28

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

Texto da Comissão Alteração

6-A. O Plano de Emergência é 
actualizado de dois em dois anos.

Or. en

Justificação

Há que repetir a avaliação de risco de dois em dois anos, motivo por que, em conformidade, 
o Plano de Acção Preventiva tem de ser actualizado. A presente alteração procede ao 
aditamento de um requisito similar para o Plano de Emergência.

Alteração 29

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, sempre que mais de uma 
autoridade competente tenha declarado 
uma emergência nos termos do n.º 6 do
artigo 9.º, ou se a Comunidade perder mais 
de 10 % das suas importações diárias de 
gás de países terceiros, segundo os cálculos 
da ENTSO-G. Pode declarar emergência 
comunitária, a pedido de uma Autoridade 
Competente, para regiões geográficas 
especificamente afectadas que englobem 
mais do que um Estado-Membro..

Or. en

Justificação

A gestão de crises a nível nacional/regional é muitas vezes mais eficaz a lidar com uma crise 
de abastecimento. Os limiares referidos não reflectem necessária e inequivocamente uma 
eventual crise regional, se a Comunidade perder mais de 10 % das suas importações diárias, 
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circunstância em que uma intervenção da UE se revelaria também indispensável.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Logo que declara emergência 
comunitária, a Comissão convoca o Grupo 
de Coordenação do Gás. No seu trabalho, 
a Comissão e o Grupo de Coordenação do 
Gás deve ter em conta:
a) as medidas tomadas pelo sector do gás 
como primeira reacção a um significativo 
corte no aprovisionamento;
b) as medidas tomadas pelos 
Estados-Membros, tais como as que 
constam dos planos de prevenção e 
emergência.

Or. en

Justificação

A convocação do Grupo de Coordenação do Gás não deverá ser opcional.  A Comissão 
convocá-lo-á, para que aja com rapidez numa situação de emergência a nível comunitário.

Alteração 31

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, 

3. Em situação de emergência comunitária, 
a Comissão coordena as acções das 
autoridades competentes por intermédio do 
Grupo de Coordenação do Gás. Em 
particular, a Comissão assegura a troca de 
informações e a coerência e eficácia das 
acções a nível dos Estados-Membros e 
regional em relação ao nível comunitário, e 
coordena as acções relativas aos países 
terceiros. A Comissão convoca um grupo 
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por representantes do sector e dos 
Estados-Membros envolvidos na situação 
de emergência. 

de gestão da crise composto, 
nomeadamente, por representantes do 
sector e dos Estados-Membros envolvidos 
na situação de emergência. A Comissão 
organiza as tarefas e as obrigações desse 
grupo de gestão da crise, tendo em conta 
as prerrogativas do Grupo de 
Coordenação do Gás.  A Comissão 
certifica-se de que o Grupo de 
Coordenação do Gás seja regularmente 
informado sobre o trabalho desenvolvido 
pelo grupo de gestão da crise.

Or. en

Justificação

A convocação do Grupo de Coordenação do Gás não deverá ser opcional.  A Comissão 
convocá-lo-á, para que aja com rapidez numa situação de emergência a nível comunitário. O 
grupo de gestão da crise prestará informações regulares ao GCG.

Alteração 32

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 notifica a
autoridade competente ou a empresa de gás 
natural as razões por que considera 
imperioso que a entidade em causa 
modifique a sua acção.

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

No prazo de três dias após esta notificação, 
a autoridade competente em causa altera a 
sua acção e notifica a Comissão, ou envia 
uma resposta devidamente fundamentada 
quanto às razões pela qual a referida 
acção se justifica, tendo plenamente em 
conta as implicações comerciais para as 
empresas de gás natural que daí decorrem 
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e prevendo os mecanismos de 
compensação que estejam à sua 
disposição. 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, informa a autoridade competente 
dos motivos pelos quais entende que a 
justificação não é aceitável.  Nestas 
circunstâncias, a autoridade competente 
deve dar cumprimento sem demora ao 
pedido da Comissão.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão é demasiado taxativa na sua formulação e não a obriga a justificar 
a rejeição dos argumentos apresentados pela autoridade competente.  A Comissão também 
deve justificar suas decisões.

Alteração 33

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. 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, sem prejuízo das suas obrigações 
legais em relação à saúde, à segurança e 
às questões do ambiente.

Or. en

Justificação

As empresas têm de respeitar as muitas disposições legais sobre as questões supracitadas. Os 
novos preceitos não devem entrar em conflito com os anteriores.
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Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Havia que esclarecer que este acesso é concedido com base em acordos comerciais, a fim de 
que os acordos em causa sejam protegidos.

Alteração 35

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.
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Or. en

Justificação

A presente alteração está em consonância com o resto do texto da proposta da Comissão.

Alteração 36

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

O GCG é um excelente fórum para se proceder à revisão dos planos, a fim de ter em conta, 
quer as melhores práticas existentes em outros Estados, quer a possibilidade de suprimir as 
inconsistências a nível comunitário.

Alteração 37

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. O Grupo de Coordenação do Gás 
deve contribuir para a definição das 
regiões usadas na aplicação de medidas 
mais eficientes para garantir o 
abastecimento de gás. 
Ao fazê-lo, deverá ter em conta os 
seguintes aspectos: 
a) os resultados advenientes da avaliação 
do risco; 
b) a localização das infra-estruturas, quer 
já existentes, quer ainda sob a forma de 
plano, bem como das rotas de 
abastecimento;
c) os laços de solidariedade existentes, ou
que se estão a solidificar, entre os 
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Estados-Membros.
A fim de alcançar a solidariedade a nível 
regional, o Grupo de Coordenação do Gás 
deve criar sub-grupos específicos, que 
abordem as questões de segurança do 
abastecimento a nível regional.

Or. en

Justificação

A presente alteração está em consonância com uma alteração anterior quanto à definição de 
regiões para os planos regionais.

Alteração 38

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Os fluxos de gás por hora deverão ser expressos em unidades medidas à hora, e não ao dia.

Alteração 39

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 países



PR\795949PT.doc 29/35 PE430.654v01-00

PT

com fornecedores de países terceiros numa 
base agregada:

Or. en

Justificação

Para se tomarem as medidas adequadas numa situação de emergência, todas as autoridades 
competentes, nacionais ou comunitárias, devem estar na posse dos dados necessários. Não 
obstante, é necessário lidar com 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.

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 6 – alínea b) – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

- Flexibilidade dos volumes contratados, 
incluindo as disposições relativas às 
obrigações de tipo «take-or-pay»;

Suprimido

Or. en

Justificação

Para se tomarem as medidas adequadas numa situação de emergência, todas as autoridades 
competentes, nacionais ou comunitárias, devem estar na posse dos dados necessários. Não 
obstante, é necessário lidar com 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.

Alteração 41

Proposta de regulamento
Anexo II – Lista 2, “Procura” – segundo ponto normando

Texto da Comissão Alteração

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

- Possibilidade de mudança de 
combustível – utilização de combustíveis 
alternativos de substituição nas instalações 
industriais e nas centrais de produção 
eléctrica (neste caso, as emissões 
adicionais de GEE decorrentes de uma 
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mudança de combustível obrigatória não 
devem ser abrangidas pelo regime CLE)

Or. en

Justificação

Uma mudança obrigatória de combustível para que os geradores usem mais fontes de 
emissão de energia não deve ser abrangida pelo regime CLE.

Alteração 42

Proposta de regulamento
Anexo II – Lista 2, “Procura” – terceiro ponto normando

Texto da Comissão Alteração

- Maior eficiência Suprimido

Or. en

Justificação

A eficiência energética é um objectivo político a longo prazo, e não uma resposta imediata a 
uma crise.

Alteração 43

Proposta de regulamento
Anexo II – Lista 2, “Procura” – quarto ponto normando

Texto da Comissão Alteração

- Maior utilização de fontes de energia 
renováveis.

Maior utilização de electricidade gerada 
por fontes alternativas ao gás.

Or. en

Justificação

A utilização de fontes de energia renováveis é um objectivo político a longo prazo, e não uma 
resposta imediata a uma crise.



PR\795949PT.doc 31/35 PE430.654v01-00

PT

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) 001
2 Decisão 1364/2006, JO L 262, de 22.09.2006, p. 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 atravessa 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 
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accionamento de um mecanismo de solidariedade comunitário, mas com aplicação a nível 
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 
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formas de diversificar, a nível comunitário, as fontes e as rotas geográficas que abastecem a 
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 
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conceder uma certa flexibilidade aos Estados-Membros para poderem decidir como reagir 
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.


