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DIRECTIVA 2003/   /CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO

de

relativa à promoção da cogeração

com base na procura de calor útil no mercado interno da energia

e que altera a Directiva 92/42/CEE

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia, nomeadamente o n.º 1 do

artigo 175.º,

Tendo em conta a proposta da Comissão 1,

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu 2,

Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões 3,

Deliberando nos termos do artigo 251.º do Tratado 4,

                                                
1 JO C 291 E de 26.11.2002, p. 182.
2 JO C 95 de 23.4.2003, p. 12.
3 Parecer de 9 de Abril de 2003 (ainda não publicado no Jornal Oficial).
4 Parecer do Parlamento Europeu de 13 de Maio de 2003(ainda não publicado no Jornal

Oficial), posição comum do Conselho de (ainda não publicada no Jornal Oficial) e
decisão do Parlamento Europeu de (ainda não publicada no Jornal Oficial).
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Considerando o seguinte:

(1) Actualmente, o potencial da cogeração como medida de poupança de energia encontra-se sub-

-utilizado na Comunidade. A promoção da cogeração de elevada eficiência com base na

procura de calor útil é uma prioridade para a Comunidade, devido aos potenciais benefícios da

cogeração em termos de poupança de energia primária, de supressão de perdas na rede e de

redução das emissões, nomeadamente de gases com efeito de estufa. Além disso, a utilização

eficiente da energia pela cogeração pode também contribuir favoravelmente para a segurança

do aprovisionamento energético e a posição concorrencial da União Europeia e dos seus

Estados-Membros. É, pois, necessário adoptar medidas para assegurar o melhor

aproveitamento deste potencial no quadro do mercado interno da energia.

(2) A Directiva 2003/54/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Junho de 2003 1,

estabelece as regras comuns para a produção, o transporte, a distribuição e o fornecimento de

electricidade no mercado interno da electricidade.
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(3) O Livro Verde intitulado "Para uma estratégia europeia de segurança do aprovisionamento

energético" chama a atenção para a extrema dependência da União Europeia face ao

aprovisionamento externo de energia, que actualmente cobre 50% das necessidades e deverá

chegar aos 70% até 2030, caso se mantenham as actuais tendências. A dependência das

importações e as taxas crescentes de importação podem aumentar o risco de interrupções e de

dificuldades de aprovisionamento. Contudo, não se deverá considerar que a segurança do

aprovisionamento consiste apenas em reduzir a dependência das importações e aumentar a

produção interna. A segurança do aprovisionamento passa por uma ampla gama de iniciativas

políticas destinadas, entre outros fins, a diversificar fontes e tecnologias e a melhorar as

relações internacionais. O Livro Verde sublinha também que a segurança do

aprovisionamento energético é essencial para um futuro desenvolvimento sustentável. Conclui

que a adopção de novas medidas para a redução da procura de energia é essencial não só para

reduzir a dependência das importações mas também para limitar as emissões de gases com

efeito de estufa. Na sua Resolução de 15 de Novembro de 2001, sobre o Livro Verde, o

Parlamento Europeu apelou a que fosse promovida a criação de centrais de produção de

energia eficientes, incluindo a produção combinada de calor e electricidade.

(4) A Comunicação da Comissão intitulada "Desenvolvimento sustentável na Europa para um

mundo melhor: Estratégia da União Europeia em favor do desenvolvimento sustentável",

apresentada no Conselho Europeu de Gotemburgo, em 15 e 16 de Junho de 2001, identificou

as alterações climáticas como um dos principais entraves ao desenvolvimento sustentável e

sublinhou a necessidade de uma maior utilização das energias limpas e de medidas claras para

reduzir a procura de energia.
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(5) A utilização crescente da cogeração orientada para uma poupança de energia primária pode

constituir uma parte importante do pacote de medidas necessárias para dar cumprimento ao

Protocolo de Quioto da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações

Climáticas, bem como de qualquer série de medidas políticas para respeitar futuros

compromissos. A Comissão, na sua Comunicação relativa à aplicação da primeira fase do

programa europeu para as alterações climáticas, identificou a promoção da cogeração como

uma das medidas necessárias para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa do sector

da energia e anunciou a sua intenção de apresentar em 2002 uma proposta de directiva relativa

à cogeração.

(6) A importância da cogeração foi igualmente reconhecida na Resolução do Conselho

de 18 de Dezembro de 1997 1 e na Resolução do Parlamento Europeu de 15 de Maio

de 1998 2 sobre uma estratégia comunitária para promover a produção combinada de calor e

electricidade.

(7) Nas suas Conclusões de 30 de Maio de 2000 e de 5 de Dezembro de 2000, o Conselho

aprovou o plano de acção da Comissão para a eficiência energética e apontou a promoção da

cogeração como um dos domínios prioritários a curto prazo. O Parlamento Europeu, na sua

Resolução de 14 de Março de 2001, sobre o plano de acção para a eficiência energética 3,

convidou a Comissão a apresentar propostas para o estabelecimento de regras comuns para a

promoção da cogeração, sempre que tal se justificasse do ponto de vista ambiental.

                                                
1 JO C 4 de 8.1.1998, p. 1.
2 JO C 167 de 1.6.1998, p. 308.
3 JO C 343 de 5.12.2001, p. 190.
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(8) A Directiva 96/61/CE do Conselho, de 24 de Setembro de 1996, relativa à prevenção e ao

controlo integrados da poluição 1, a Directiva 2001/80/CE do Parlamento Europeu e do

Conselho, de 23 de Outubro de 2001, relativa à limitação das emissões para a atmosfera de

certos poluentes provenientes de grandes instalações de combustão 2, e a

Directiva 2000/76/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de Dezembro de 2000,

relativa à incineração dos resíduos 3, sublinham a necessidade de avaliar o potencial de

cogeração das novas instalações.

(9) Em conformidade com a Directiva 2002/91/CE do Parlamento Europeu e do Conselho,

de 16 de Dezembro de 2002, relativa ao desempenho energético dos edifícios 4, os Estados-

-Membros devem, no que se refere a novos edifícios com uma área útil total superior a

1000 m2, garantir que, antes do início da construção, seja tomada em consideração a

viabilidade técnica, ambiental e económica da instalação de sistemas alternativos, como a

cogeração de calor e electricidade.

(10) A cogeração de elevada eficiência é definida na presente directiva pela poupança de energia

que é obtida com a produção combinada de calor e electricidade, em comparação com a

produção separada. Uma poupança de energia superior a 10% permite classificar na categoria

de "cogeração de elevada eficiência". Para maximizar a poupança de energia e evitar que a

mesma se perca, há que dar a maior atenção às condições de funcionamento das unidades de

cogeração.

(11) No contexto da avaliação da poupança de energia primária, é importante ter em conta a

situação dos Estados-Membros em que a maior parte do consumo de electricidade é coberta

por importações.

                                                
1 JO L 257 de 10.10.1996, p. 26.
2 JO L 309 de 27.11.2001, p. 1.
3 JO L 332 de 28.12.2000, p. 91.
4 JO L 1 de 4.1.2003, p. 65.
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(12) É importante, por razões de transparência, adoptar uma definição de base harmonizada de

cogeração. Se as instalações de cogeração estiverem equipadas para a produção separada de

electricidade ou calor, essa produção não deverá ser considerada cogeração para efeitos da

emissão de uma garantia de origem e para efeitos estatísticos.

(13) Para garantir que o apoio à cogeração, no contexto da presente directiva, se baseia numa

procura de calor útil e numa poupança de energia primária, é necessário desenvolver critérios

para determinar e avaliar a eficiência energética da cogeração identificada na definição de

base.

(14) A longo prazo, o objectivo geral da presente directiva deverá ser a elaboração de um cálculo

harmonizado da electricidade produzida em cogeração, tendo em conta metodologias como as

que são actualmente utilizadas pelas organizações europeias de normalização.

(15) As definições de cogeração e de cogeração de elevada eficiência utilizadas na presente

directiva não prejudicam a utilização de definições diferentes na legislação nacional, para fins

diferentes dos estabelecidos na presente directiva. Podem também ser aproveitadas as

definições pertinentes contidas na Directiva 2003/54/CE e na Directiva 2001/77/CE do

Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Setembro de 2001, relativa à promoção da

electricidade produzida a partir de fontes de energia renováveis no mercado interno da

electricidade 1.

(16) A medição da produção de calor útil no ponto de produção da instalação de cogeração salienta

a necessidade de garantir que as vantagens do calor útil cogerado não se diluam devido a

grandes perdas de calor nas redes de distribuição.

                                                
1 JO L 283 de 27.10.2001, p. 33.
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(17) O rácio electricidade/calor é uma característica técnica que tem que ser definida para se poder

calcular a quantidade de electricidade produzida em cogeração.

(18) Para efeitos da presente directiva, a definição de "unidades de cogeração" abrangerá

igualmente os equipamentos onde será possível gerar apenas energia eléctrica ou apenas

energia térmica, tais como as instalações de combustão auxiliares e as instalações de pós-

-combustão. Para efeitos da presente directiva, a produção desses equipamentos não deverá

ser considerada como cogeração para efeitos da emissão de uma garantia de origem e para

efeitos estatísticos.

(19) A definição de "cogeração de pequena dimensão" compreende, nomeadamente, a micro-

-cogeração e as unidades distribuídas de cogeração tais como unidades de cogeração que

abastecem áreas isoladas ou que atendem necessidades residenciais, comerciais ou industriais

limitadas.

(20) A fim de aumentar a transparência para a escolha do consumidor entre electricidade produzida

por cogeração e electricidade resultante de outras técnicas de produção, é necessário

assegurar, com base em valores de referência da eficiência harmonizados, que a origem da

cogeração de elevada eficiência possa ser garantida. Os regimes de garantia de origem não

implicam por si só um direito a beneficiar dos mecanismos nacionais de apoio.

(21) É importante que todas as formas de electricidade produzida em cogeração de elevada

eficiência possam ser abrangidas por garantias de origem. Importa estabelecer uma distinção

clara entre as garantias de origem e os certificados permutáveis.
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(22) Para assegurar uma maior penetração no mercado da cogeração a médio prazo, convém que

todos os Estados-Membros adoptem e publiquem um relatório em que analisarão o potencial

nacional de cogeração de elevada eficiência e incluirão uma análise separada dos entraves à

cogeração, bem como das medidas tomadas para assegurar a fiabilidade do sistema de

garantia.

(23) O apoio público deve ser coerente com as disposições do enquadramento comunitário dos

auxílios estatais à protecção do ambiente 1, inclusive no que se refere à não acumulação dos

auxílios. Este enquadramento permite actualmente alguns tipos de apoio público se for

possível provar que as medidas de apoio são benéficas em termos de protecção do ambiente

devido a uma eficiência de conversão particularmente elevada, à redução do consumo de

energia ou ao facto de o processo de produção ser menos nocivo para o ambiente. Este apoio

será em alguns casos necessário para continuar a explorar o potencial da cogeração, em

especial dada a necessidade de internalizar os custos externos.

(24) Os regimes de apoio público à promoção da cogeração devem concentrar-se principalmente

no apoio à cogeração com base na procura economicamente justificável de calor e de frio.

(25) Os Estados-Membros dispõem de vários mecanismos de apoio à cogeração a nível nacional,

incluindo os auxílios ao investimento, as isenções ou reduções fiscais, os certificados verdes e

regimes de apoio directo aos preços. Uma forma importante de alcançar o objectivo da

presente directiva é garantir o correcto funcionamento desses mecanismos, até que um quadro

comunitário harmonizado esteja operacional, de modo a manter a confiança dos investidores.

A Comissão tenciona acompanhar a situação e apresentar um relatório sobre a experiência

adquirida com a aplicação dos mecanismos nacionais.

                                                
1 JO C 37 de 3.2.2001, p. 3.
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(26) Para transporte e distribuição da electricidade produzida por cogeração de elevada

eficiência, deverá aplicar-se o disposto nos n.ºs 1, 2 e 5 do artigo 7.º da

Directiva 2001/77/CE assim como as disposições pertinentes da Directiva 2003/54/CE. Até

que o produtor de cogeração seja um cliente elegível ao abrigo da legislação nacional, na

acepção do n.º 1 do artigo 21.º da Directiva 2003/54/CE, os preços relacionados com a

aquisição da electricidade suplementar por vezes necessária aos produtores de cogeração,

deverão ser fixados tendo em conta critérios objectivos, transparentes e não discriminatórios.

Especialmente para as unidades de cogeração de pequena dimensão, poderá ser facilitado,

sob reserva de notificação à Comissão, o acesso à rede de electricidade produzida por

cogeração de elevada eficiência.

(27) Em geral, as unidades de micro-cogeração até 400 kW abrangidas pelas definições da

Directiva 92/42/CEE do Conselho, de 21 de Maio de 1992, relativa às exigências de

rendimento para novas caldeiras de água quente alimentadas com combustíveis líquidos ou

gasosos 1, dificilmente cumprem os requisitos de eficiência mínima nela estabelecidos,

devendo por conseguinte ser excluídos do âmbito daquela directiva.

(28) A natureza específica do sector da cogeração, que inclui numerosos pequenos e médios

produtores, deve ser tida em conta, especialmente ao rever os procedimentos administrativos

para a obtenção da licença de construção de uma instalação de cogeração.

(29) Dado o objectivo da presente directiva de criar um quadro para a promoção da cogeração, é

importante sublinhar a necessidade de condições económicas e administrativas estáveis para

o investimento em novas instalações de cogeração. Os Estados-Membros deverão ser

encorajados a criar essas condições estabelecendo regimes de apoio com um período de

duração mínima de quatro anos e evitando mudanças frequentes nos procedimentos

administrativos, etc. Além disso, os Estados-Membros deverão ser encorajados a assegurar

que os regimes de apoio público respeitem o princípio da supressão gradual.

                                                
1 JO L 167 de 22.6.1992, p. 17. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela

Directiva 93/68/CEE (JO L 220 de 30.8.1993, p. 1).
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(30) A eficiência global e sustentabilidade da cogeração dependem de muitos factores como a

tecnologia utilizada, tipos de combustível, diagramas de carga, dimensão da unidade e as

condições do calor. Por razões práticas e tendo em conta que a utilização da produção de

calor para diferentes fins requer níveis diferentes de temperatura, e que essas e outras

diferenças influenciam a eficiência da cogeração, esta poderá ser dividida em classes como

"cogeração industrial", "cogeração para aquecimento" e "cogeração agrícola".

(31) Em conformidade com os princípios da subsidiariedade e proporcionalidade estabelecidos

no artigo 5.º do Tratado, os princípios gerais relativos ao estabelecimento de um quadro para

a promoção da cogeração no mercado interno da energia devem ser fixados a nível

comunitário, mas deixando aos Estados-Membros a escolha das modalidades concretas da

sua aplicação, permitindo assim que cada Estado-Membro escolha o regime que melhor

corresponde à sua situação específica. A presente directiva limita-se ao mínimo exigido para

a consecução dos seus objectivos e não excede o necessário para aquele efeito.

(32) As medidas necessárias à execução da presente directiva serão aprovadas nos termos da

Decisão1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de exercício

da competência de execução atribuída à Comissão 1,

APROVARAM A PRESENTE DIRECTIVA:

                                                
1 JO L 184 de 17.7.1999, p. 23 (rectificação no JO L 269 de 19.10.1999, p. 45).
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Artigo 1.º

Objectivo

É objectivo da presente directiva aumentar a eficiência energética e a segurança do abastecimento

mediante a criação de um quadro para a promoção e o desenvolvimento da cogeração de elevada

eficiência de calor e de electricidade com base na procura de calor útil e na poupança de energia

primária no mercado interno da energia, tendo em conta as condições específicas nacionais,

nomeadamente em matéria de condições climáticas e económicas.

Artigo 2.º

Âmbito de aplicação

A presente directiva aplica-se à cogeração, na acepção do artigo 3.º, e às tecnologias de cogeração

enumeradas no Anexo I.

Artigo 3.º

Definições

Para efeitos da presente directiva, entende-se por:

a) "Cogeração", a produção simultânea, num processo único, de energia térmica e de energia

eléctrica e/ou mecânica;

b) "Calor útil", o calor produzido num processo de cogeração a fim de satisfazer uma procura

economicamente justificável de calor ou de frio;
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c) "Procura economicamente justificável", a procura que não excede as necessidades de calor ou

frio e que de outro modo seria satisfeita nas condições do mercado mediante outros processos

de produção de energia que não a cogeração;

d) "Electricidade produzida em cogeração", a electricidade produzida num processo ligado à

produção de calor útil e calculada de acordo com a metodologia estabelecida no Anexo II;

e) "Electricidade de reserva", a electricidade que deve ser fornecida pela rede eléctrica sempre

que haja perturbação, inclusivamente em períodos de manutenção ou de avaria do processo de

cogeração;

f) "Electricidade de reforço", a electricidade fornecida pela rede eléctrica caso a procura de

electricidade seja superior à produção pelo processo de cogeração;

g) "Eficiência global", o total anual da produção de energia eléctrica e mecânica e da produção

de calor útil dividido pelo consumo de combustível utilizado na produção de calor num

processo de cogeração e na produção bruta de energia eléctrica e mecânica;

h) "Eficiência", a eficiência calculada com base nos poderes caloríficos líquidos dos

combustíveis (também denominados "poder calorífico inferior");

i) "Cogeração de elevada eficiência", a cogeração que corresponde aos critérios da alínea a) do

Anexo III;
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j) "Valor de referência da eficiência para a produção separada", a eficiência da produção

separada de calor e de electricidade que o processo de cogeração se destina a substituir;

k) "Rácio electricidade/calor", o rácio entre a electricidade produzida em cogeração e o calor útil

produzido à máxima capacidade em modo de cogeração e utilizando dados operacionais da

unidade em causa;

l) "Unidade de cogeração", uma unidade capaz de operar em modo de cogeração;

m) "Cogeração de pequena dimensão", as unidades de cogeração com uma capacidade instalada

inferior a 1 MWe;

n) "Produção de cogeração", a energia eléctrica e mecânica e de calor útil produzida em

cogeração.

Aplicam-se também as definições pertinentes contidas na Directiva 2003/54/CE e na

Directiva 2001/77/CE.
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Artigo 4.º

Critérios de eficiência da cogeração

1. Para efeitos de determinação da eficiência da cogeração em conformidade com o Anexo III, a

Comissão deve estabelecer valores de referência da eficiência harmonizados para a produção

separada de electricidade e de calor, nos termos do n.º 2 do artigo 14.º, até ..... *. Esses valores de

referência da eficiência harmonizados consistem numa matriz de valores diferenciados por factores

pertinentes, incluindo o ano de construção, a estrutura de combustíveis e as condições climáticas, e

devem ter por base uma análise bem documentada que deve, designadamente, tomar em conta os

dados operacionais de utilização em condições reais e o comércio transfronteiriço de electricidade,

bem como as tecnologias aplicadas de cogeração de acordo com os princípios estabelecidos no

Anexo III.

2. A Comissão deve rever, nos termos do n.º 2 do artigo 14.º, os valores de referência da

eficiência harmonizados para a produção separada de electricidade e de calor a que se refere o n.º 1,

pela primeira vez, em ..... ** e, posteriormente, de quatro em quatro anos, por forma a tomar em

conta a evolução tecnológica e as alterações na distribuição das fontes de energia.

3. Os Estados-Membros que transpuserem a presente directiva antes de a Comissão estabelecer

os valores de referência da eficiência harmonizados para a produção separada de electricidade e

calor referidos no n.º 1, deveriam, até à data indicada no n.º 1, aprovar os seus valores de referência

da eficiência nacionais para a produção separada de calor e de electricidade a utilizar no cálculo da

poupança de energia primária permitida pela cogeração, de acordo com a metodologia estabelecida

no Anexo III.

                                                
* Dois anos a contar da entrada em vigor da presente directiva.
** Sete anos a contar da entrada em vigor da presente directiva.
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Artigo 5.º

Garantia de origem da electricidade produzida em cogeração de elevada eficiência

1. Com base nos valores de referência da eficiência harmonizados a que se refere o n.º 1 do

artigo 4.º, os Estados-Membros devem, o mais tardar seis meses após a aprovação desses valores,

assegurar que possa ser garantida a origem da electricidade produzida em cogeração de elevada

eficiência, de acordo com critérios objectivos, transparentes e não discriminatórios, estabelecidos

por cada Estado-Membro. Os Estados-Membros devem assegurar que esta garantia de origem da

electricidade permita aos produtores demonstrar que a electricidade por eles vendida é produzida

em cogeração de elevada eficiência e que, para o efeito, seja emitida em resposta a um pedido do

produtor.

2. Os Estados-Membros podem designar um ou mais organismos competentes, independentes

das actividades de produção e de distribuição, para supervisionar a emissão da garantia de origem

referida no n.º 1.

3. Os Estados-Membros ou os organismos competentes devem criar mecanismos adequados para

assegurar que a garantia de origem é correcta e fiável e devem descrever no relatório referido no

n.º 1 do artigo 10.º as medidas tomadas para garantir a fiabilidade do sistema de garantia.

4. Os regimes de garantia de origem não implicam por si só um direito a beneficiar dos

mecanismos nacionais de apoio.
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5. A garantia de origem deve:

� especificar o poder calorífico inferior da fonte de combustível a partir da qual foi produzida a

electricidade, a utilização do calor produzido em combinação com a electricidade e,

finalmente, as datas e locais da produção,

� especificar a quantidade de electricidade produzida em cogeração de elevada eficiência, em

conformidade com o Anexo II, que é coberta pela garantia,

� especificar a poupança de energia primária calculada de acordo com o Anexo III, com base

em valores de referência da eficiência harmonizados estabelecidos pela Comissão, tal como

refere o n.º 1 do artigo 4.º.

Os Estados-Membros podem incluir na garantia de origem informações complementares.

6. As garantias de origem, emitidas nos termos do n.º 1, deveriam ser mutuamente reconhecidas

pelos Estados-Membros, exclusivamente enquanto prova dos elementos referidos no n.º 5. A recusa

em reconhecer como prova uma garantia de origem, nomeadamente por motivos relacionados com a

prevenção de fraudes, deve basear-se em critérios objectivos, transparentes e não discriminatórios.

No caso de ser recusado o reconhecimento de uma garantia de origem, a Comissão pode obrigar a

parte que emitiu essa recusa a reconhecer essa garantia, tendo em conta designadamente os critérios

objectivos, transparentes e não discriminatórios em que se baseia o reconhecimento.
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Artigo 6.º

Potencial nacional de cogeração de elevada eficiência

1. Os Estados-Membros devem efectuar uma análise do potencial nacional em matéria de

aplicação da cogeração de elevada eficiência.

2. Essa análise deve:

� basear-se em dados científicos bem documentados e deve respeitar os critérios enumerados no

Anexo IV,

� identificar o potencial em matéria de procura de calor e frio úteis, adequado à cogeração de

elevada eficiência, bem como a disponibilidade de combustíveis e de outras fontes de energia

a utilizar em cogeração,

� incluir um estudo separado dos entraves que podem impedir a realização do potencial

nacional de cogeração de elevada eficiência. A análise deve, em especial, ter em conta os

entraves em matéria de preços e custos de acesso aos combustíveis, os ligados a questões de

rede, os associados a procedimentos administrativos e os ligados à ausência de internalização

dos custos externos nos preços da energia.

3. Os Estados-Membros devem avaliar, pela primeira vez, até ..... * e, posteriormente, de quatro

em quatro anos, a pedido da Comissão formulado, pelo menos, seis meses antes da data aprazada,

os progressos realizados para aumentar a parte da cogeração de elevada eficiência.

                                                
* Três anos a contar da entrada em vigor da presente directiva.
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Artigo 7.º

Regimes de apoio

1. Os Estados-Membros devem assegurar que o apoio à cogeração � unidades existentes e

futuras � seja baseado na procura de calor útil e na poupança de energia primária, tendo em conta as

oportunidades disponíveis para reduzir a procura de energia através de outras medidas

economicamente viáveis ou vantajosas do ponto de vista ambiental, como outras medidas de

eficiência energética.

2. Sem prejuízo dos artigos 87.º e 88.º do Tratado, a Comissão avalia a aplicação dos

mecanismos de apoio utilizados nos Estados-Membros que, com base em regulamentações emitidas

pelas entidades públicas, permitem a prestação de apoio directo ou indirecto aos produtores de

cogeração e que possam vir a restringir as trocas comerciais.

A Comissão verifica se esses mecanismos contribuem para a realização dos objectivos estabelecidos

no artigo 6.º e no n.º 1 do artigo 174.º do Tratado.

3. No relatório referido no artigo 11.º, a Comissão deve apresentar uma análise devidamente

documentada sobre a experiência adquirida com a aplicação e a coexistência dos diversos

mecanismos de apoio referidos no n.º 2 do presente artigo. O relatório deve avaliar o sucesso,

incluindo a relação custo-eficácia, dos regimes de apoio na promoção da utilização da cogeração de

elevada eficiência em conformidade com o potencial nacional referido no artigo 6.º. O relatório

deve examinar também em que medida os regimes de apoio contribuíram para a criação de

condições estáveis para o investimento na cogeração.
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Artigo 8.º

Questões relativas à rede de electricidade e às tarifas

1. Para garantir o transporte e a distribuição da electricidade produzida em cogeração de elevada

eficiência, são aplicáveis os n.ºs 1, 2 e 5 do artigo 7.º da Directiva 2001/77/CE, bem como as

disposições pertinentes da Directiva 2003/54/CE.

2. Até que o produtor de cogeração seja um cliente elegível ao abrigo da legislação nacional, na

acepção do n.º 1 do artigo 21.º da Directiva 2003/54/CE, os Estados-Membros deveriam adoptar as

medidas necessárias para assegurar que as tarifas cobradas pela aquisição de electricidade de

reserva ou de reforço sejam fixadas com base em tarifas e condições publicadas.

3. Sob reserva de notificarem a Comissão, os Estados-Membros podem facilitar, em especial, o

acesso à rede de electricidade produzida a partir de cogeração de elevada eficiência de unidades de

cogeração de pequena dimensão.

Artigo 9.º

Procedimentos administrativos

1. Os Estados-Membros ou os organismos competentes por eles designados devem avaliar o

quadro legislativo e regulamentar existente relativamente aos processos de autorização, ou aos

outros processos estabelecidos no artigo 6.º da Directiva 2003/54/CE, aplicáveis às unidades de

cogeração de elevada eficiência.
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Essa avaliação deve ser feita por forma a:

a) Promover a concepção de unidades de cogeração que correspondam a uma procura

economicamente justificável de calor e que evitem a produção de calor para além do

considerado útil;

b) Reduzir as barreiras regulamentares e não regulamentares ao aumento da cogeração;

c) Simplificar e acelerar os procedimentos ao nível administrativo adequado; e

d) Assegurar que as normas sejam objectivas, transparentes e não discriminatórias e tomem em

devida consideração as particularidades das diversas tecnologias de cogeração.

2. Os Estados-Membros devem fornecer, sempre que tal se revele pertinente no quadro

legislativo nacional, uma exposição sumária do estádio alcançado, nomeadamente no que diz

respeito à:

a) Coordenação entre as diversas entidades administrativas em matéria de prazos, recepção e

tratamento dos pedidos de autorização;

b) Redacção de eventuais directrizes relativamente às actividades referidas no n.º 1, e viabilidade

de um procedimento de planeamento acelerado para os produtores de cogeração; e

c) Designação de autoridades que ajam como mediadores nos diferendos entre as autoridades

responsáveis pela concessão de autorizações e os candidatos a essas autorizações.
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Artigo 10.º

Relatórios dos Estados-Membros

1. Os Estados-Membros devem publicar até � * um relatório com os resultados da análise e da

avaliação realizadas em conformidade com o n.º 3 do artigo 5.º, o n.º 1 do artigo 6.º, e os n.ºs 1 e 2

do artigo 9.º.

2. Os Estados-Membros devem publicar até � ** e, posteriormente, de quatro em quatro anos, a

pedido da Comissão formulado, pelo menos, seis meses antes da data aprazada, um relatório com os

resultados da avaliação referida no n.º 3 do artigo 6.º.

3. Os Estados-Membros devem transmitir à Comissão, pela primeira vez, antes do final de

Dezembro de 2004, os dados relativos a 2003, e, posteriormente, todos os anos, estatísticas sobre a

produção nacional de electricidade e calor em cogeração, em conformidade com a metodologia

prevista no Anexo II.

Devem igualmente transmitir estatísticas anuais sobre as capacidades de cogeração e os

combustíveis utilizados na cogeração. Os Estados-Membros podem igualmente transmitir

estatísticas relativas à poupança de energia primária conseguida através da aplicação da cogeração,

em conformidade com a metodologia prevista no Anexo III.

                                                
* Dois anos a contar da entrada em vigor da presente directiva.
** Três anos a contar da entrada em vigor da presente directiva.
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Artigo 11.º

Relatórios da Comissão

Com base nos relatórios apresentados nos termos do artigo 10.º, a Comissão deve rever a aplicação

da presente directiva e apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho até � * e, posteriormente,

de quatro em quatro anos, um relatório sobre a execução da presente directiva. Este relatório deve,

nomeadamente:

a) Ter em conta os progressos na realização do potencial nacional de cogeração de elevada

eficiência referido no artigo 6.º;

b) Avaliar em que medida as regras e os procedimentos que definem as condições-quadro para a

cogeração no mercado interno da energia assentam em critérios objectivos, transparentes e

não discriminatórios e que tenham devidamente em conta os benefícios da cogeração;

d) Examinar as experiências adquiridas com a aplicação e coexistência de vários mecanismos de

apoio à cogeração;

e) Rever os valores de referência da eficiência para a produção separada à luz das actuais

tecnologias.

Se necessário, a Comissão apresentará, juntamente com o relatório, outras propostas ao Parlamento

Europeu e ao Conselho.

                                                
* Quatro anos a contar da entrada em vigor da presente directiva.
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Artigo 12.º

Métodos de cálculo alternativos

1. Até ao final de 2010, e mediante aprovação prévia da Comissão, os Estados-Membros podem

utilizar outros métodos em lugar dos indicados na alínea b) do Anexo II para subtrair dos valores

comunicados os valores correspondentes à electricidade que não tenha eventualmente sido

produzida num processo de cogeração. No entanto, para os efeitos referidos no n.º 1 do artigo 5.ºe

no n.º 3 do artigo 10.º, a quantidade de electricidade produzida em cogeração deve ser determinada

de acordo com o Anexo II.

2. Os Estados-Membros podem calcular a poupança de energia primária a partir de uma

produção de calor e de energia eléctrica e mecânica nos termos da alínea c) do Anexo III, sem

recorrer ao Anexo II para excluir do mesmo processo as quantidades de calor e de electricidade não

produzidas em cogeração. Essa produção pode ser considerada como cogeração de elevada

eficiência, desde que sejam satisfeitos os critérios de eficiência estabelecidos na alínea a) do

Anexo III e que, no caso das unidades de cogeração com uma potência eléctrica superior a 25 MW,

a eficiência global seja superior a 70%. No entanto, para emitir uma garantia de origem e para

efeitos estatísticos, a especificação da quantidade de electricidade em cogeração produzida nessa

produção deve ser determinada de acordo com o Anexo II.
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3. Até ao final de 2010, os Estados-Membros podem, utilizando um método alternativo, definir

uma cogeração como cogeração de elevada eficiência sem verificar se a produção por cogeração

satisfaz os critérios estabelecidos na alínea a) do Anexo III, se se provar que, ao nível nacional, a

produção em cogeração identificada por esse método de cálculo alternativo satisfaz em média os

critérios estabelecidos na alínea a) do Anexo III. Se para essa produção for emitida uma garantia de

origem, a eficiência da produção por cogeração especificada na garantia não deve exceder os

limiares dos critérios estabelecidos na alínea a) do Anexo III, excepto se os cálculos de acordo com

o Anexo III derem um resultado diferente. No entanto, para emitir uma garantia de origem e para

efeitos estatísticos, a especificação da quantidade de electricidade por cogeração produzida nessa

produção deve ser determinada de acordo com o Anexo II.

Artigo 13.º

Revisão

1. Os limiares utilizados para o cálculo da electricidade produzida em cogeração referidos na

alínea a) do Anexo II devem ser adaptados ao progresso técnico nos termos do n.º 2 do artigo 14.º.

2. Os limiares utilizados para o cálculo da eficiência da produção por cogeração e da poupança

de energia primária referidos na alínea a) do Anexo III devem ser adaptados ao progresso técnico

nos termos do n.º 2 do artigo 14.º.
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Artigo 14.º

Procedimento do comité

1. A Comissão é assistida por um Comité.

2. Sempre que se faça referência ao presente número, são aplicáveis os artigos 5.º e 7.º da

Decisão 1999/468/CE, tendo-se em conta o disposto no seu artigo 8.º.

O prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da Decisão 1999/486/CE é de três meses.

3. O Comité aprovará o seu regulamento interno.

Artigo 15.º

Transposição

Os Estados-Membros devem pôr em vigor as disposições legislativas, regulamentares e

administrativas necessárias para dar cumprimento à presente directiva até ... * e informar

imediatamente a Comissão desse facto.

Quando os Estados-Membros aprovarem essas disposições, estas devem incluir uma referência à

presente directiva ou ser acompanhadas dessa referência aquando da sua publicação oficial. As

modalidades dessa referência serão aprovadas pelos Estados-Membros.

                                                
* Dois anos a contar da entrada em vigor da presente directiva.
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Artigo 16.º

Alteração da Directiva 92/42/CEE

Ao n.º 1 do artigo 3.º da Directiva 92/42/CEE é aditado o seguinte travessão:

"� as unidades de cogeração tal como definidas na Directiva 2003/   /CE do Parlamento Europeu

e do Conselho, de �, relativa à promoção da cogeração com base na procura do calor útil no

mercado interno da energia *.

* JO L �." (Serviço das Publicações: inserir referências da presente directiva)

Artigo 17.º

Entrada em vigor

A presente directiva entra em vigor na data da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
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Artigo 18.º

Destinatários

Os Estados-Membros são os destinatários da presente directiva.

Feito em Bruxelas, em

Pelo Parlamento Europeu Pelo Conselho

O Presidente O Presidente
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ANEXO I

Tecnologias de cogeração abrangidas pela presente directiva

a) Turbinas de gás em ciclo combinado com recuperação de calor

b) Turbinas a vapor de contrapressão

c) Turbinas de condensação com extracção de vapor

d) Turbinas de gás com recuperação de calor

e) Motores de combustão interna

f) Microturbinas

g) Motores Stirling

h) Células de combustível

i) Motores a vapor

j) Ciclos orgânicos de Rankine

k) Qualquer outro tipo de tecnologia ou combinação de tecnologias que correspondam às

definições da alínea a) do artigo 3.º.



10345/2/03 REV 2 PB/ap 1
ANEXO II DG C II    PT

ANEXO II

Cálculo da electricidade produzida em cogeração

Os valores utilizados para o cálculo da electricidade produzida em cogeração serão determinados

com base no funcionamento esperado ou efectivo da unidade em condições normais de utilização.

a) A electricidade produzida em cogeração será considerada igual à produção de electricidade

anual total da unidade medida à saída dos geradores principais:

i) nas unidades de cogeração de tipo b), d), e), f), g) e h) referidas no Anexo I, com uma

eficiência anual global definida pelos Estados-Membros a um nível de pelo

menos 75%, e

ii) nas unidades de cogeração de tipo a) e c) referidas no Anexo I, com uma eficiência

anual global definida pelos Estados-Membros a um nível de pelo menos 80%.

b) Nas unidades de cogeração com uma eficiência anual global inferior ao valor referido na

subalínea i) da alínea a) (unidades de cogeração de tipo b), d), e), f), g) e h) referidas no

Anexo I) ou com uma eficiência anual global superior ao valor referido na subalínea ii) da

alínea a) (unidades de cogeração de tipo a) e c) referidas no Anexo I), a cogeração é calculada

de acordo com a seguinte fórmula:

E CHP = HCHP 
. C
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em que:

E CHP é a quantidade de electricidade produzida em cogeração

C é o rácio electricidade/calor

HCHP é a quantidade de calor útil numa cogeração (calculada para o efeito como produção

total de calor, deduzindo o calor que seja eventualmente produzido em caldeiras

separadas ou por extracção de vapor vivo do gerador de vapor antes da turbina).

O cálculo da electricidade produzida em cogeração deve basear-se no rácio real

electricidade/calor. Se o rácio efectivo electricidade/calor de uma unidade de cogeração não

for conhecido, podem ser utilizados os seguintes valores implícitos para as unidades de

cogeração de tipo a), b), c), d) e e) referidas no Anexo I, desde que o cálculo da electricidade

produzida em cogeração for igual ou inferior à produção total de electricidade da unidade:

Tipo de unidade Rácio implícito electricidade/calor, C

Turbinas de gás em ciclo combinado com

recuperação de calor

0,95

Turbinas a vapor de contrapressão 0,45

Turbinas de condensação com extracção

de vapor

0,45

Turbinas de gás com recuperação de calor 0,55

Motores de combustão interna 0,75
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Se os Estados-Membros introduzirem valores implícitos para os rácios electricidade/calor das

unidades de tipo f), g), h), i), j) e k) referidas no Anexo I, esses valores implícitos serão

publicados e notificados à Comissão.

c) Se uma parte do conteúdo energético do combustível utilizado no processo de cogeração for

objecto de regeneração nos produtos químicos e reciclada, esta parte pode ser subtraída do

consumo de combustível antes do cálculo do rendimento global utilizado nas alíneas a) e b).

d) Os Estados-Membros podem determinar que o rácio electricidade/calor é o rácio entre a

electricidade e o calor útil em modo de cogeração a baixa capacidade, calculado a partir dos

dados operacionais da unidade específica.

e) Os Estados-Membros podem aplicar uma periodicidade diferente da anual para efeitos dos

cálculos a efectuar nos termos das alíneas a) e b).
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ANEXO III

Metodologia para a determinação da eficiência do processo de cogeração

Os valores utilizados para o cálculo da eficiência da cogeração e da poupança de energia primária

serão determinados com base no funcionamento esperado ou efectivo da unidade em condições

normais de utilização.

a) Cogeração de elevada eficiência

Para efeitos da presente directiva, a cogeração de elevada eficiência deve satisfazer os

seguintes critérios:

� a produção das unidades de cogeração deve permitir uma poupança de energia primária

calculada de acordo com a alínea b) de, pelo menos, 10% em comparação com os dados

de referência para a produção separada de calor e de electricidade,

� a produção das unidades de cogeração de pequena dimensão que permita uma poupança

de energia primária pode ser considerada cogeração de elevada eficiência.

b) Cálculo da poupança de energia primária

A poupança de energia primária permitida pela cogeração definida em conformidade com o

Anexo II será calculada com base na seguinte fórmula:
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Em que:

PES é a poupança de energia primária

CHP Hη é a eficiência térmica da cogeração cuja definição corresponde à produção anual

de calor útil dividida pela quantidade de combustível utilizada na produção total de calor e

electricidade num processo de cogeração.

Ref Hη é o valor de referência da eficiência para a produção separada de calor.

CHP Hη CHP Eη

 +

Ref Hη Ref Eη

PES = 1 - x 100%

1
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CHP Eη é a eficiência eléctrica da cogeração cuja definição corresponde à produção anual

de electricidade produzida em cogeração dividida pela quantidade de combustível utilizada na

produção total de calor útil e electricidade num processo de cogeração. Quando uma unidade

de cogeração gerar energia mecânica, a quantidade anual de energia eléctrica proveniente da

cogeração poderá ser adicionada de um elemento suplementar que represente a quantidade de

energia eléctrica que é equivalente à da energia mecânica. Este elemento não criará um direito

de emitir garantias de origem nos termos do artigo 5.º.

Ref Eη é o valor de referência da eficiência para a produção separada de electricidade.

c) Cálculo da poupança de energia pelo método de cálculo alternativo referido no n.º 2 do

artigo 12.º

Se a poupança de energia primária num dado processo for calculada de acordo com o disposto

no n.º 2 do artigo 12.º, a poupança de energia primária será calculada a partir da fórmula

indicada na alínea b) do presente anexo, substituindo:

"CHP Hη" por "Hη" e

"CHP Eη" por "Eη",

sendo:

Hη a eficiência térmica do processo, definida como a produção anual de calor dividida pelo

combustível utilizado na produção total de calor e de electricidade.
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Eη a eficiência eléctrica, definida como a produção anual de electricidade dividida pelo

combustível utilizado na produção total de calor e de electricidade. Quando uma unidade de

cogeração gerar energia mecânica, a quantidade anual de energia eléctrica proveniente da

cogeração poderá ser adicionada de um elemento suplementar que represente a quantidade de

energia eléctrica que é equivalente à da energia mecânica. Este elemento suplementar não

criará um direito de emitir garantias de origem nos termos do artigo 5.º.

d) Os Estados-Membros podem aplicar uma periodicidade diferente da anual para efeitos dos

cálculos a efectuar nos termos da alínea b) e c) do presente anexo.

e) Valores de referência da eficiência para a produção separada de calor e de electricidade

Os princípios a utilizar na definição dos valores de referência da eficiência para a produção

separada de calor e electricidade, referidos no n.º 1 do artigo 4.º e na fórmula contida na

alínea b) do presente anexo, estabelecem a eficiência operacional da produção separada de

calor e de electricidade que a cogeração se destina a substituir.

Os valores de referência da eficiência serão calculados de acordo com os seguintes princípios:

1) Para as unidades de cogeração definidas no artigo 3.º, a comparação com a produção

separada de electricidade baseia-se no princípio da comparação das mesmas categorias

de combustível.
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2) Cada unidade de cogeração será avaliada por comparação com a melhor tecnologia

disponível e economicamente justificável para a produção separada de calor e

electricidade, existente no mercado no ano de construção da unidade de cogeração.

3) Os valores de referência da eficiência para as unidades de cogeração com mais de 10

anos serão os mesmos que para as unidades com 10 anos.

4) Os valores de referência da eficiência para a produção separada de calor e de

electricidade reflectirão as diferenças climáticas entre Estados-Membros.
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ANEXO IV

Critérios para a análise dos potenciais nacionais de cogeração de elevada eficiência

a) A análise dos potenciais nacionais referidos no artigo 6.º deve ter em conta:

� O tipo de combustíveis que poderão ser utilizados para realizar os potenciais de

cogeração, incluindo considerações específicas sobre o potencial de aumento da

utilização das fontes de energia renováveis nos mercados nacionais do calor produzido

por cogeração,

� O tipo de tecnologias de cogeração, tal como enumeradas no Anexo I, que poderão ser

utilizadas para realizar o potencial nacional,

� O tipo de produção separada de calor e de energia eléctrica ou, sempre que for viável,

mecânica, que a cogeração de elevada eficiência poderá vir a substituir,

� Uma repartição do potencial entre modernização da capacidade existente e construção

de novas capacidades.
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b) A análise deve incluir mecanismos adequados para avaliar a rentabilidade � em termos de

poupança de energia primária � do aumento da parte da cogeração de elevada eficiência no

cabaz energético nacional. A análise da rentabilidade deve também ter em conta os objectivos

nacionais no contexto dos compromissos em matéria de alterações climáticas assumidos pela

Comunidade nos termos do Protocolo de Quioto da Convenção-Quadro das Nações Unidas

sobre as Alterações Climáticas.

c) A análise do potencial nacional de cogeração deverá especificar os potenciais para 2010, 2015

e 2020 e incluir, sempre que for viável, estimativas de custos adequadas para cada uma destas

datas.
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I. INTRODUÇÃO

1. Em 24 de Julho de 2002, a Comissão apresentou uma proposta1 baseada no n.º 1 do

artigo 175.º do Tratado.

2. O Comité Económico e Social emitiu o seu parecer2 em 26 de Fevereiro de 2003. O Comité

das Regiões emitiu o seu parecer em 9 de Abril de 20033.

3. O Parlamento Europeu adoptou o seu parecer4 em primeira leitura em 13 de Maio de 2003,

tendo aprovado 74 alterações. No seguimento deste parecer, a Comissão apresentou uma

proposta alterada em … 20035.

4. Em 8 de Setembro de 2003, o Conselho adoptou a sua posição comum nos termos do

artigo 251.º do Tratado.

II. OBJECTIVO DA PROPOSTA

5. O objectivo da presente proposta é criar um enquadramento susceptível de apoiar e facilitar a

criação e o funcionamento apropriado de instalações de cogeração eléctrica onde exista ou se

preveja a procura de calor útil. O seu objectivo específico é ainda:

– a curto prazo: consolidar as instalações existentes e, sempre que tal seja viável, incentivar a
criação de novas instalações de cogeração de elevada eficiência no mercado interno da
energia, nomeadamente através de garantias de origem, acesso a regimes de apoio e acesso
à rede de abastecimento;

– a médio e longo prazo: criar um enquadramento para garantir (nomeadamente através do
estabelecimento de valores de referência de eficiência) que a cogeração de elevada
eficiência constitua um elemento-chave nos esforços tendentes a aumentar a eficiência
energética e a poupança de energia. Mediante a criação de um enquadramento de apoio, a
cogeração poderá contribuir para o estabelecimento de redes de abastecimento de energia
mais diversificados e eficientes na Comunidade.

                                                
1 JO C 291 E, 26.11.2002, p. 182.
2 JO C 95, 23.04.2003, p. 12.
3 JO C....
4 JO C....
5 A apresentar oportunamente.
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III. ANÁLISE DA POSIÇÃO COMUM

6. São as seguintes as principais alterações introduzidas pelo Conselho:

– Clarificação do objectivo da directiva (artigo 1.º e em toda a directiva): o objectivo de
aumentar a eficiência energética e de melhorar a segurança do abastecimento deverá ser
conseguido através da promoção de uma cogeração de "elevada eficiência".

– Definições (artigo 3.º): a Posição Comum mantém as definições necessárias para a
compreensão das disposições da proposta, elucidando-as e simplificando-as em
conformidade com as disposições de aplicação.

– Critérios de eficiência (artigo 4.º): enquanto a proposta da Comissão convida os
Estados-Membros a adoptar critérios de eficiência para a produção separada de calor e
electricidade, a Posição Comum torna claro que competirá à Comissão, com base na
metodologia própria para determinar a eficiência da cogeração e das poupanças de
energia primária constante do Anexo III (e em conformidade com o procedimento de
comitologia previsto no artigo 14.º), estabelecer valores de eficiência de referência
harmonizados para a produção separada de electricidade e calor.

– Garantia de origem (artigo 5.º): com base nesses valores de eficiência de referência
harmonizados, os Estados-Membros garantirão a possibilidade de emitir uma garantia
de origem que permitirá aos produtores demonstrar que a electricidade é produzida por
cogeração de "elevada eficiência". Essa garantia deverá ser reconhecida mutuamente
pelos Estados-Membros, exclusivamente como prova, e sem conduzir por si só a trocas
comerciais. Os esquemas de garantia de origem não implicam por si sós o direito ao
benefício dos mecanismos de apoio nacionais criados nos vários Estados-Membros.

– Rede de abastecimento e questões relacionadas com as tarifas (artigo 8.º): a fim de
clarificar a relação existente entre a presente Directiva e as Directivas 2001/77/CE
e 2003/54/CE, a Posição Comum prevê que, para a transmissão e distribuição da
electricidade obtida por cogeração de "elevada eficiência", aplicar-se-ão as disposições
do artigo 7.º (n.ºs 1, 2 e 5) da Directiva relativa à promoção da electricidade produzida a
partir de fontes de energia renováveis (2001/77/CE) e as disposições relevantes da
Directiva 2003/54/CE, embora os Estados-Membros possam facilitar particularmente o
acesso à rede de abastecimento de electricidade proveniente de unidades de cogeração
de "elevada eficiência" de pequena escala.

– Relatórios dos Estados-Membros e da Comissão (artigos 10.º e 11.º): foi melhorada a
coerência destas disposições e a sua aplicação tornada menos onerosa.

– Cálculos alternativos (artigo 12.º): para criarem a flexibilidade necessária, os Estados-
-Membros poderão, em certas condições estritas, utilizar outros métodos ou definições
diferentes dos previstos no Anexo II, ou definir a cogeração de "elevada eficiência"
numa base distinta da prevista no Anexo III. Fica contudo claro que a garantia de
origem só poderá ser emitida em conformidade com os Anexos II e III.

– Revisão dos valores-limite (artigo 13.º): os valores estabelecidos no Anexo II para a
definição de electricidade produzida por cogeração, assim como os valores utilizados
para o cálculo da eficiência da cogeração e das poupanças de energia primária
(Anexo III), serão revistos através de um procedimento de comitologia.
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– Procedimento de comitologia (art. 14.º): para permitir a futura adaptação dos valores de
referência e dos valores-limite, nomeadamente ao progresso técnico, a posição comum
prevê um procedimento de comitologia.

– Anexo II (definição de electricidade produzida por cogeração): foi dada uma maior
flexibilidade aos Estados-Membros quer na determinação alternativa do "rácio
energia/calor" quer nos prazos de informação previstos neste Anexo.

– Anexo III (metodologia para determinar a eficiência da produção por cogeração): em
conformidade com a abordagem que prevê que as unidades de cogeração deverão ser
comparadas com valores de referência que reflictam as melhores tecnologias
disponíveis e economicamente mais viáveis existentes no mercado no ano da sua
construção (as unidades com mais de dez anos serão comparadas com os valores das
unidades com dez anos), o critério para a produção por cogeração de "elevada
eficiência" deverá prever poupanças de energia primária de pelo menos 10%. Este
Anexo estabelece ainda a fórmula a utilizar pelos Estados-Membros que adoptem
métodos de cálculo alternativos.

IV. ALTERAÇÕES ACEITES

7. Das 74 alterações do Parlamento, o Conselho aceitou as 25 seguintes, algumas em

substância, parcialmente ou em princípio:

Considerandos:
Alteração 3: recorda que o Parlamento Europeu pedira incentivos para encorajar a
mudança para instalações de produção de energia eficientes, nomeadamente para a
produção combinada de calor e energia (Considerando 3).
Alteração 10: recorda que, para melhorar a eficiência energética dos edifícios novos de
área superior a 1000 m2, há que ter em consideração sistemas alternativos, como a
produção combinada de calor e energia, antes de se dar início à construção
(Considerando 9).
Alteração 12: especifica que são estabelecidos critérios para determinar e avaliar a
eficiência energética da cogeração (Considerando 13).
Alteração 15 (em parte): retira a referência ao valor-limite de 50MW para o eventual
benefício de medidas oficiais de apoio (Considerando 24).
Alteração 69 (em parte): esclarece que o objectivo a longo prazo da Directiva, ou seja, o
estabelecimento de uma forma de cálculo harmonizada da electricidade produzida por
cogeração, deve ser alcançado tendo em conta metodologias como as actualmente em
estudo nas organizações europeias de normalização. Este aspecto aplica-se também às
Alterações 13 e 78 (Considerando 14).
Alteração 18: a retirada da referência a três categorias distintas de cogeração definidas
em função dos níveis de temperatura é coerente com a Alteração 22 (Considerando 30).

Articulado:
Alteração 20 (em parte): especifica que o objectivo da Directiva é aumentar a eficiência
energética e melhorar a segurança do abastecimento através da criação de um
enquadramento para a promoção e o desenvolvimento de uma cogeração de elevada
eficiência de calor e energia baseada numa procura de calor útil e na poupança de
energia primária (Artigo 1).
Alterações 22, 26 and 27: a retirada das definições de cogeração industrial, para
aquecimento e agrícola e das definições de aquecimento e frio urbano clarifica a
definição do processo de cogeração (Artigo 3).
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Alteração 24: esclarece que a definição de "calor útil" deve significar o calor produzido
num processo de cogeração a fim de satisfazer uma procura de calor ou frio
economicamente justificada.
Alterações 41 e 42 (em parte): especifica que a Comissão deve estabelecer valores de
referência harmonizados para a produção separada de electricidade e calor de acordo
com o procedimento de comitologia previsto na Directiva (Artigos 4.º (n.º 1), 11.º
e 13.º).
Alteração 58: retirada da obrigação de os Estados-Membros estabelecerem valores e
princípios de referência da eficiência para a definição de valores nacionais de referência
da eficiência para a produção separada de calor e electricidade (Artigo 10).
Alteração 62: retira a referência à eventual possibilidade de harmonização dos critérios
para determinar a eficiência da cogeração (Artigo 11).
Alteração 63: estabelece um procedimento de comitologia para efeitos de revisão e
adaptação (Artigo 14).
Alteração 68: especifica pormenores da metodologia de cálculo da eficiência global
(alínea c) do Anexo II); esta alteração está também relacionada com a alteração 69 (cf.
Considerando 14).
Alteração 45: especifica o conteúdo da análise dos potenciais nacionais de cogeração de
elevada eficiência (alínea a) do Anexo IV).
Alteração 73: é coerente com a alteração 22 (alínea a) do Anexo IV).
Alteração 46: prevê uma avaliação da rentabilidade – em termos de poupança de energia
primária – do aumento da parte da cogeração de elevada eficiência no cabaz energético
nacional (alínea b) do Anexo IV).
Alteração 48: especifica que a análise dos potenciais nacionais de cogeração deve ser
feita em datas distintas e incluir, quando viável, estimativas de custo adequadas para
cada uma dessas datas (alínea c) do Anexo IV).

V. ALTERAÇÕES NÃO INCLUÍDAS

8. O Conselho considerou que as Alterações 1, 2, 5-9, 11, 14, 16-17, 19, 21, 23, 83, 25, 28,

29, 31, 32, 33, 34-38, 40, 43, 44, 47, 49, 50, 51, 52, 54-57, 60, 61, 64-67, 70, 84, 85, 71,

72, 74 ou não eram coerentes com a Directiva (por ex. 1, 11, 14, 21, 25, 28, 29, 31, 32,

33, 34, 55, 56, 67, 70, 71), ou demasiado restrictivas (por ex. 17, 36, 37, 47, 57, 60), ou

tentavam impor objectivos nacionais (por ex. 5, 6, 7, 8, 9, 19, 43, 84, 49), ou não eram

coerentes com o objectivo da Directiva (por ex. 2, 15, 16, 50, 54, 64, 65, 66, 72, 74), ou

já estavam abrangidas pelas actuais disposições (por ex. 23, 83, 35, 38, 40, 44, 51, 52,

58, 61), tendo por isso decidido não as integrar na sua Posição Comum. A Comissão

rejeitou as Alterações 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 20, 21, 29, 31, 38, 41, 43, 49, 51, 52,

56, 70, 72, 74, 84 e 85.

__________________
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NOTA PONTO "I/A"
de: Secretariado-Geral do Conselho
para: Coreper/Conselho
n.º doc. ant.: 10102/03 ENER 174 ENV 311 CODEC 772
n.º prop. Com: 11381/02 ENER 167 ENV 433 CODEC 975 – COM(2002) 415 final
Assunto: Adopção de uma posição comum tendo em vista a aprovação da directiva do

Parlamento Europeu e do Conselho relativa à promoção da cogeração com base
na procura de calor útil no mercado interno da energia e que altera a
Directiva 92/94/CEE
ORIENTAÇÕES COMUNS
Prazo de consulta: 28 de Julho de 2003

1. Em 24 de Julho de 2002, a Comissão enviou ao Conselho a proposta suprareferida 1.

2. A proposta fundamenta-se no n.º 1 do art. 175.º do Tratado CE; consequentemente, aplica-se-

-lhe o processo de co-decisão (art. 251.º). O Parlamento Europeu emitiu o seu parecer em

13 de Maio de 2003 2, adoptando 74 alterações à proposta da Comissão. O Comité Económico

e Social e o Comité das Regiões emitiram os respectivos pareceres em 26 de Fevereiro 3

e 9 de Abril de 2003 4.

                                                
1 JO C E de 26.11.2002, p. 182.
2 JO C ...
3 JO C 95 de 23.4.2003, p. 12.
4 JO C ...
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3. O Grupo da Energia analisou as alterações propostas pelo Parlamento Europeu e acordou um

projecto de posição comum do Conselho. O texto do projecto de posição comum, ultimado

pelos juristas/linguistas, consta do documento 10345/03 ENER 188 ENV 334 CODEC 816

OC 382.

4. A Nota Justificativa do Conselho consta da Adenda ao doc. 10345/03 ENER 188 ENV 334

CODEC 816 OC 382.

5. Dado que a próxima sessão plenária do Parlamento Europeu se realiza de 22 a 25 de Setembro

e que não está agendada qualquer sessão do Conselho anterior a 22 de Setembro de 2003, é

necessário o recurso a um procedimento escrito que se iniciará em 4 de Setembro para

terminar em 8 de Setembro às 17h00.

6. Assim, o Coreper poderá convidar o Conselho a adoptar a sua posição comum, tal como

constante do doc. 10345/03 ENER 188 ENV 334 CODEC 816 OC 382 e a transmiti-la ao

Parlamento Europeu, acompanhada da Nota Justificativa, nos termos do n.º 2 do art. 251.º do

Tratado.

Solicita-se ao Coreper que aprove a utilização do procedimento escrito para tal efeito.
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2002/0185 (COD)

COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO
AO PARLAMENTO EUROPEU

nos termos do n.º 2, segundo parágrafo, do artigo 251º do Tratado CE

respeitante à

Posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção de uma Directiva do
Parlamento Europeu e do Conselho relativa à promoção da cogeração baseada na

procura de calor útil no mercado interno da energia

1- ANTECEDENTES

Data de envio da proposta ao PE e ao Conselho
(documento COM(2002)415 final – 2002/0185 (COD)): 22 de Julho de 2002

Data do parecer do Comité Económico e Social Europeu: 26 de Fevereiro de 2003

Data do parecer do Comité das Regiões: 9 de Abril de 2003

Data do parecer do Parlamento Europeu em primeira leitura: 13 de Maio de 2003

Data de envio da proposta alterada: 24 de Julho de 2003

Data de adopção da posição comum: 8 de Setembro de 2003

2 OBJECTIVO DA PROPOSTA DA COMISSÃO

O objectivo da directiva proposta é aumentar o recurso à cogeração a fim de melhorar a
eficiência energética e a segurança do aprovisionamento. A cogeração é um processo de
produção simultânea de calor e electricidade e pode permitir grandes poupanças de energia
em comparação com os processos convencionais em que a electricidade e o calor são
produzidos separadamente.

Propõe-se uma directiva-quadro para tratar, harmonizar e reforçar o papel da cogeração no
mercado interno da energia. A proposta deve ser considerada complementar às Directivas
relativas ao mercado interno da electricidade e do gás e à Directiva relativa à promoção da
electricidade produzida a partir de fontes renováveis. A proposta de Directiva relativa à
cogeração procura criar condições de concorrência equitativas e harmonizar as definições de
cogeração a fim de aumentar a transparência. A proposta não prevê a harmonização dos
regimes de apoio dos Estados-Membros, mas estabelece um quadro cuja finalidade é, por um
lado, evitar distorções de mercado e, por outro, aumentar para os Estados-Membros a
possibilidade de desenvolver um conjunto adequado de medidas.

Um objectivo essencial da proposta é assegurar que só possa ser considerada cogeração de
elevada eficiência e, consequentemente, apoiada a cogeração que permita reais poupanças de
energia em comparação com a produção separada.
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A proposta destina-se a proporcionar (1) uma metodologia comum para determinação da
cogeração de elevada eficiência e o cálculo da electricidade produzida por cogeração; (2) o
estabelecimento de um sistema de garantia de origem da electricidade produzida por
cogeração; (3) a obrigação de os Estados-Membros efectuarem uma análise do potencial de
cogeração de elevada eficiência e (4) a criação de condições justas de acesso à rede de
electricidade para os cogeradores.

3 OBSERVAÇÕES RELATIVAS À POSIÇÃO COMUM

a) Generalidades

A proposta pela Comissão de uma directiva relativa à promoção da cogeração é a
consequência lógica de um certo número de iniciativas. Em 1997, a Comissão apresentou uma
estratégia para a cogeração em que sublinhava as vantagens desta última. Em 2000, o Livro
Verde sobre a segurança do aprovisionamento e o Plano de Acção para a eficiência energética
confirmaram a importância de continuar a utilizar a cogeração. O Parlamento Europeu e o
Conselho reconheceram, em resoluções de 2000 e 2001, a importância da cogeração para um
avanço considerável no sentido do aumento da eficiência energética e da segurança do
aprovisionamento.

A Presidência dinamarquesa e, mais recentemente, a grega deram grande prioridade ao
tratamento desta proposta, intensificando os trabalhos sobre a questão durante as discussões
no Conselho. Em ambas as Presidências houve também entre os Estados-Membros uma
cooperação construtiva e a vontade de encontrar compromissos neste tema tecnicamente
complexo.

Durante a preparação da primeira leitura no Parlamento Europeu, as posições no Parlamento
foram continuamente comunicadas ao Conselho, dando assim uma orientação útil para os
Estados-Membros desenvolverem e negociarem a Posição Comum.

Em geral, quando a Posição Comum diverge da proposta da Comissão fá-lo para fins de
clarificação e de definição do âmbito e conceitos contidos no texto inicial.

O Parlamento Europeu adoptou 74 alterações, 49 das quais foram aceites plenamente, em
princípio ou em parte pela Comissão e se reflectiram na proposta da Comissão de 23 de Julho
de 2003.

A Posição Comum incorpora em substância, em parte ou em princípio 24 das alterações
adoptadas pelo Parlamento Europeu, todas as quais foram aceites pela Comissão.

b) Diferenças entre a proposta inicial da Comissão e a Posição Comum do
Conselho

O processo de discussão no Conselho conduziu a alterações da proposta da Comissão.
Descrevem-se em seguida as principais diferenças.

Critérios de eficiência e valores de referência

De acordo com a Posição Comum, pode ser considerada de elevada eficiência a cogeração
que permita, pelo menos, uma poupança de 10% de energia primária em comparação com a
produção separada. Na comparação entre o processo de cogeração e a produção separada, são
de importância essencial os valores de eficiência da produção separada, respectivamente, de
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calor e de electricidade. Na proposta da Comissão, estes valores destinavam-se a ser
estabelecidos a nível nacional e harmonizados em fase ulterior. Contudo, o Conselho propôs
um processo para o estabelecimento de valores de referência harmonizados da eficiência num
prazo de dois anos, o que corresponde também às alterações no Parlamento Europeu
(alteração 42) e irá reforçar a coerência do mercado interno da energia e reduzir as distorções
de mercado. A complexidade técnica da questão e a necessidade de adaptação ao progresso
técnico justificam a proposta de estabelecimento de um comité para assistir a Comissão. O
comité tem também a tarefa de rever o valor dos critérios de eficiência, fixado inicialmente
em 10%, a fim de assegurar a sua adaptação ao progresso técnico.

Métodos de cálculo alternativos

Na proposta da Comissão, a principal via para a determinação da quantidade de electricidade
produzida por cogeração e o cálculo da poupança de energia primária para a classificação
como cogeração de elevada eficiência é uma abordagem em duas fases. Na primeira fase,
retira-se a electricidade não produzida por cogeração (Anexo II) e a produção exclusivamente
cogerada é introduzida na segunda fase para calcular a poupança de energia primária
(Anexo III). A fim de ter em conta os sistemas em vigor nos Estados-Membros, o Conselho
chegou a acordo quanto a duas alternativas.

Uma alternativa (nº 2 do artigo 12º) é que os Estados-Membros adoptem as duas fases na
ordem inversa. Utilizando esta alternativa, calculam-se na primeira fase as poupanças de
energia primária (Anexo III). A cogeração pode ser considerada de elevada eficiência se
cumprir o critério dos 10%, mesmo que inclua uma parte de produção não cogerada. Esta
alternativa tem algumas restrições para as unidades de cogeração de mais de 25 MW.
Contudo, se for emitida uma garantia de origem, é aplicável a determinação mais exacta da
electricidade produzida por cogeração (Anexo II).

A outra alternativa (nº 3 do artigo 12º) é que os Estados-Membros não calculem as poupanças
de energia primária para cada processo individual de cogeração. O termo cogeração de
elevada eficiência pode ser aplicado aos processos de cogeração desde que se prove numa
base nacional que a cogeração cumpre em média os critérios de eficiência de 10%. Caso seja
emitida uma garantia de origem para essa quantidade de electricidade cogerada, as poupanças
de energia primária apuradas não podem exceder o valor por defeito de 10%. Esta alternativa
é válida até 2010.

Estas alternativas são consideradas aceitáveis pela Comissão na medida em que permitem,
nomeadamente, que os Estados-Membros com uma política activa de promoção da cogeração
conservem alguma margem de manobra sem abandonar o objectivo principal de poupança de
energia primária. Uma abordagem demasiado rígida da determinação da cogeração de elevada
eficiência exigiria um maior grau de controlo e de medições e poderia ser vista pelo sector
como mais uma série de entraves a uma ampla utilização da cogeração. A Posição Comum é
uma solução equilibrada e representa um passo importante em direcção a um conceito mais
harmonizado da cogeração.

Rede de electricidade e questões tarifárias

A Posição Comum tornou claro o paralelismo com a Directiva relativa à promoção da
electricidade produzida a partir de fontes de energia renováveis (2001/77/CE) na medida em
que o artigo 7º (nos 1, 2 e 5) dessa directiva se aplica também à electricidade produzida por
cogeração. Isto significa sobretudo que a electricidade produzida por cogeração deve obter um
acesso justo à rede de electricidade em condições transparentes, objectivas e não
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discriminatórias. A Posição Comum diverge da proposta inicial da Comissão mas pode ser
aceite, dado que a directiva recentemente adoptada relativa ao mercado interno da
electricidade (2003/54/CE) garante também o princípio da não discriminação.

Garantia de origem

Na Posição Comum, o Conselho precisou melhor a proposta ao prever que só o produtor da
electricidade possa solicitar uma garantia de origem. Prevê também que a quantidade de
electricidade coberta por essa garantia seja determinada em conformidade com o Anexo II e
que a obrigação de os Estados-Membros emitirem uma garantia se limite aos pedidos
relativos à electricidade produzida por cogeração de elevada eficiência tal como definida no
Anexo III.

Alteração da Directiva 92/42/CEE (rendimento das caldeiras)

A Posição Comum inclui uma alteração da Directiva 92/42/CEE, relativa às exigências de
rendimento para novas caldeiras de água quente alimentadas com combustíveis líquidos ou
gasosos. Esta alteração é justificada dado que a directiva adoptada em 1992 não incluía no seu
âmbito de aplicação as pequenas unidades de cogeração. A isenção dessa directiva
(92/42/CEE) das unidades de cogeração é justificada e a Comissão acolhe favoravelmente
esta contribuição do Conselho.

(c) Alterações propostas pelo Parlamento

São incorporadas, em substância, em parte ou em princípio, na Posição Comum do Conselho
as seguintes alterações: 3, 10, 12, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 41, 42, 45, 46, 48, 58, 62, 63,
68, 69, 73, 78, 79.

Explica-se em seguida como são incorporadas as alterações relativas a alguns pontos
essenciais e o parecer da Comissão sobre as alterações não incorporadas.

Definições e cálculos

A alteração 69 relativa à inclusão das metodologias desenvolvidas pelo CEN/CENELEC é
tomada em conta no considerando 14 da Posição Comum. Embora a Comissão acolhesse
favoravelmente o desenvolvimento de metodologias que facilitem aos Estados-Membros a
aplicação da directiva, não considera adequado estabelecer um elo formal com o processo de
normalização, que só recentemente foi lançado e em que não é possível garantir, na actual
fase, um amplo consenso.

As alterações 67 e 71 do Parlamento Europeu não são incorporadas em si mesmas, mas
confirmam a necessidade de uma abordagem em duas fases para 1) definir electricidade
produzida por cogeração e 2) assegurar que a cogeração promovida permita efectivamente
poupanças de energia primária. O princípio de uma abordagem em duas fases é conforme à
Posição Comum e constitui uma base importante para a obtenção de consenso.

A fórmula incluída na alteração 71 para o cálculo das poupanças de energia primária é
diferente da utilizada na Posição Comum. A Comissão considera que é mais coerente imputar
as poupanças de energia alcançadas a todo o processo de cogeração e não, como propõe a
alteração 71, apenas à electricidade produzida por cogeração.
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Embora a metodologia pormenorizada para determinar a electricidade produzida por
cogeração proposta na alteração 70 seja um método possível, a Comissão não considera
adequado incluir este método como anexo à directiva, dado que se trata de uma metodologia
que não se encontra ainda desenvolvida e está também sujeita a revisões e ajustamentos no
quadro do processo de normalização já aqui referido.

Valores de referência harmonizados

As alterações 42 e 63 relativas ao desenvolvimento de valores de referência harmonizados
para a produção separada e ao estabelecimento de um comité para assistir a Comissão são
tomadas em conta nos artigos 4º e 14º da Posição Comum. As alterações relativas a esta
questão sublinham que as preocupações do Parlamento correspondem às do Conselho. A
Comissão pode aceitar o estabelecimento do comité e considera-o uma instância válida para o
tratamento de questões tão complexas.

Microcogeração

Algumas alterações (23, 34, 38, 41, 52, 54 e 83) do Parlamento procuram apoiar mais
especificamente a microcogeração. O Parlamento pretende limitar a definição de
microcogeração às unidades de menos de 50 kWe, enquanto que a Posição Comum reconhece
nos artigos 3º e 8º e no Anexo III a necessidade de promover a cogeração em pequena escala,
definida como cogeração de capacidade inferior a 1 MWe. A Comissão pode aceitar o limiar
de 1 MWe na medida em que um limite de capacidade demasiado baixo poderia provocar
limitações indesejáveis a mais longo prazo. O Conselho defende que os Estados-Membros
tenham a possibilidade de facilitar em especial o acesso à rede às pequenas unidades de
cogeração (artigo 8º) e pode aceitar que a cogeração em pequena escala seja considerada de
elevada eficiência desde que permita poupanças de energia primária, ainda que não cumpra
necessariamente o critério dos 10%. A Comissão considera importante, por um lado, não
promover a cogeração em pequena escala apenas pela sua dimensão e, por outro, tentar
eliminar os obstáculos que, em termos relativos, são mais pesados para as pequenas unidades.

Objectivos

Na alteração 43, o Parlamento propõe que a Comunidade e cada Estado-Membro atinja até
2012 uma produção de electricidade por cogeração que represente pelo menos 18% da
produção total de electricidade. A Posição Comum não inclui objectivos para a Comunidade
nem para cada Estado-Membro. O valor de 18% foi introduzido na estratégia comunitária
para promover a produção combinada de calor e electricidade de 1997 e baseava-se numa
outra definição, menos rigorosa, de cogeração e numa situação de mercado antes da
liberalização. A Comissão não pode recomendar a utilização do valor desactualizado de 18%
como base para a futura contribuição da cogeração. O Parlamento concordou com a
necessidade de se efectuar uma análise de fundo sobre o potencial de cogeração de elevada
eficiência e os resultados dessa análise servirão de facto para a fixação dos objectivos ou de
parâmetros de referência para as estratégias nacionais de cogeração.

Outros elementos

A Posição Comum reflecte as observações formuladas pelo Parlamento na alteração 15, já que
foi suprimida a referência a um limiar de capacidade para fins de apoio público
(considerando 24). A Comissão pode aceitar esta alteração à proposta inicial na medida em
que o texto sublinha que o apoio público deve respeitar as orientações relativas aos auxílios
estatais para a protecção do ambiente e fazer evitar distorções nocivas do mercado.
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Nas alterações 18 e 22, o Parlamento propôs que fosse suprimida a divisão da cogeração em
três classes. Estas alterações são plenamente incorporadas na Posição Comum, no artigo 3º e
no Anexo IV, e consideradas aceitáveis pela Comissão na medida em que simplificam a
proposta e que as diversas aplicações da cogeração podem ser incorporadas na abordagem
geral.

Finalmente, o Parlamento propôs que se reduzisse o período de aplicação a fim de acelerar o
processo e beneficiar mais cedo das vantagens de uma maior utilização da cogeração. Em
princípio, a Comissão acolheria bem uma aplicação mais rápida, mas os Estados-Membros
adoptaram no Conselho a posição oposta. O consenso quanto à necessidade de fornecer
valores de referência harmonizados tem também implicações no calendário de aplicação. Dois
anos para estabelecer os valores de referência harmonizados é um período relativamente curto
e este processo tem impacto no estabelecimento do sistema de garantia de origem, bem como
na conclusão da análise dos potenciais nacionais. Segundo a Posição Comum, a proposta
poderia ser aplicada no prazo de dois anos fixado para a transposição.

4 CONCLUSÃO

A Comissão considera que a Posição Comum adoptada pelo [Conselho em 8 de Setembro de
2003] é em geral fiel ao espírito da proposta da Comissão de 22 de Julho de 2002. Essa
proposta foi apresentada para dar resposta às preocupações formuladas pelo Conselho e o
Parlamento Europeu quanto à necessidade de adoptar medidas para promover a cogeração
como instrumento eficiente para atingir poupanças de energia substanciais e uma maior
segurança do aprovisionamento.

A Comissão pensa que a Posição Comum conseguiu manter o espírito e a intenção da
proposta da Comissão e de uma parte importante das alterações do Parlamento Europeu.
Obteve-se um equilíbrio útil e aceitável na definição de cogeração de forma a reflectir um
certo grau de harmonização, necessário para contribuir para a criação de condições
equitativas, e uma certa flexibilidade nacional, a fim de reflectir as diferentes realidades com
que se confronta a cogeração em toda a Comunidade.

A Posição Comum enriqueceu a proposta da Comissão com a inclusão de um comité para
assistir a Comissão nas matérias técnicas e desempenhar um papel importante na revisão de
aspectos da directiva que devem ser actualizados tendo em conta o progresso técnico.

No que respeita à questão levantada pelo Parlamento Europeu relativa ao estabelecimento de
objectivos para a futura exploração da cogeração, a Comissão aprova a intenção subjacente à
Posição Comum, dado que é importante apelar aos Estados-Membros para que assegurem e
desenvolvam o papel da cogeração. A Posição Comum contempla esta questão, já que os
Estados-Membros têm a obrigação de efectuar uma análise dos potenciais nacionais de
cogeração de elevada eficiência, incluindo uma análise separada dos entraves que se colocam
a uma maior utilização da cogeração. A Comissão considera essas análises essenciais para
futuras medidas e espera que elas venham de facto a constituir objectivos para os esforços
nacionais. Considera também importante notar que as análises devem ser publicadas, pelo que
os relatórios serão inevitavelmente postos em questão e discutidos no âmbito do sector.

A Comissão recomenda, pois, que o Parlamento Europeu adopte a Posição Comum.


