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11.1.2018 A8-0392/324 

Alteração  324 

Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

José Blanco López 

em nome do Grupo S&D 

Fredrick Federley 

em nome do Grupo ALDE 

Seán Kelly 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 7 

 
Texto da Comissão Alteração 

(7) É conveniente, por conseguinte, 

definir uma meta vinculativa a nível da 

União de, pelo menos, 27 % de energias 

renováveis. Os Estados-Membros devem 

definir o seu contributo para a realização 

desse objetivo, como parte dos seus planos 

nacionais integrados em matéria de 

energia e alterações climáticas através do 

processo de governação previstos no 

Regulamento [Governação]. 

(7) É conveniente, por conseguinte, 

definir uma meta vinculativa a nível da 

União de, pelo menos, 35% de energias 

renováveis, juntamente com objetivos 

nacionais. Os Estados-Membros só em 

casos excecionais estão autorizados a 

desviar-se até um máximo de 10 % do 

nível previsto da sua meta em casos 

devidamente justificados, mensuráveis e 

verificáveis, com base em critérios 

objetivos e não discriminatórios. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/325 

Alteração  325 

Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

Relatório A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 2 – parágrafo 2 – alínea aa) 

 
Texto da Comissão Alteração 

a-A) «Consumidor privado de energias 

renováveis», um cliente tal como definido 

na Diretiva [Diretiva MDI] que consome e 

pode armazenar e vender eletricidade 

renovável que seja produzida dentro da sua 

ou das suas instalações, incluindo um 

bloco de apartamentos múltiplos, uma 

instalação comercial ou de serviços 

partilhados ou uma rede de distribuição 

fechada, desde que, para os consumidores 

privados de energias renováveis não 

familiares, essas atividades não constituam 

a sua principal atividade comercial ou 

profissional; 

a-A) «Consumidor privado de energias 

renováveis», um cliente ou um grupo de 

clientes que atua em conjunto, tal como 

definido na Diretiva [Diretiva MDI], que 

consome e pode armazenar e vender 

eletricidade renovável que seja produzida 

dentro das suas instalações, incluindo um 

bloco de apartamentos múltiplos, uma zona 

residencial, uma instalação comercial, 

industrial ou de serviços partilhados na 

mesma rede de distribuição fechada, ou em 

instalações distintas através da criação e 

do funcionamento de sistemas de partilha 

virtual. Para os consumidores privados de 

energias renováveis não familiares, essas 

atividades não constituem a sua principal 

atividade comercial ou profissional; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/326 

Alteração  326 

Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

José Blanco López 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 19 – n.º 13 

 
Texto da Comissão Alteração 

13. Caso os fornecedores de energia 

comercializem energia proveniente de 

fontes renováveis ou cogeração de elevada 

eficiência a clientes fazendo referência a 

benefícios ambientais ou outros benefícios 

de energia proveniente de fontes 

renováveis ou de cogeração de elevada 

eficiência, os Estados-Membros podem 

exigir-lhes que usem garantias de origem 

para divulgar a quantidade ou a quota de 

energia proveniente de fontes renováveis 

ou de cogeração de elevada eficiência. 

13. Caso os fornecedores de energia 

comercializem energia proveniente de 

fontes renováveis ou cogeração de elevada 

eficiência a clientes fazendo referência a 

benefícios ambientais ou outros benefícios 

de energia proveniente de fontes 

renováveis ou de cogeração de elevada 

eficiência, os Estados-Membros devem 

exigir-lhes que usem garantias de origem 

para divulgar a quantidade ou a quota de 

energia proveniente de fontes renováveis 

ou de cogeração de elevada eficiência.  

Os Estados-Membros devem estabelecer 

mecanismos adequados para permitir aos 

produtores de energia demonstrar que a 

eletricidade foi produzida em instalações 

de energias renováveis que são novas e 

adicionais. 

Para esse efeito, os Estados-Membros 

devem rotular garantias de origem da 

eletricidade produzida a partir de fontes 

de energia renováveis como garantias de 

origem mais, se estiverem reunidas as 

seguintes condições: 

a) a data final de produção não for mais 

de dez anos após a data em que a 

instalação foi ligada à rede; e 

b) a instalação não beneficiou de um 

regime de apoio nacional. 
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11.1.2018 A8-0392/327 

Alteração  327 

Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

Relatório A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 a-A) têm o direito de criar e explorar 

sistemas de partilha virtual para o 

consumo, o armazenamento e a venda de 

eletricidade produzida em locais distintos; 

 (Se adotada, a presente alteração deve ser 

inserida entre as alterações 180 e 181) 

Or. en 

 


