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Alteração  881 

Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 20 – n.º -1 (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 -1. Os Estados-Membros devem exigir 

aos operadores de redes e aos reguladores 

nacionais que assegurem um 

planeamento a longo prazo do sistema e 

das redes e que tomem as medidas 

adequadas para desenvolver a 

infraestrutura de rede de transporte e 

distribuição, as redes inteligentes, as 

instalações de armazenamento e o sistema 

de eletricidade, a fim de assegurar a 

preparação do sistema para utilizar os 

níveis crescentes de produção de 

eletricidade a partir de fontes de energia 

renováveis, bem como um funcionamento 

seguro do sistema de eletricidade, 

incluindo a interligação entre 

Estados-Membros e entre 

Estados-Membros e países terceiros. Os 

Estados-Membros devem igualmente 

tomar as medidas adequadas para 

acelerar os procedimentos de autorização 

relativos às infraestruturas de rede e 

coordenar a aprovação das 

infraestruturas de rede com os 

procedimentos administrativos e de 

planeamento. 

Or. en 

Justificação 

A fim de assegurar a preparação do sistema para utilizar os níveis crescentes de eletricidade 

produzida a partir de fontes de energia renováveis, os Estados-Membros têm de assegurar 

que são tomadas as medidas para o planeamento a longo prazo do sistema e das redes, bem 

como um desenvolvimento que abrange todas as partes essenciais do sistema energético. 
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Alteração  882 

Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 20 – n.º -1-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 -1-A. Sem prejuízo dos requisitos 

relativos à manutenção da fiabilidade e da 

segurança da rede, e com base em 

critérios transparentes e não 

discriminatórios definidos pelas 

autoridades nacionais competentes: 

 a) Os Estados-Membros devem tomar as 

medidas necessárias para que os 

operadores das redes de transporte e os 

operadores das redes de distribuição nos 

respetivos territórios garantam o 

transporte e distribuição prioritários da 

eletricidade produzida a partir de fontes 

de energia renováveis; 

 b) Os Estados-Membros devem também 

prever quer um acesso prioritário quer 

um acesso garantido da eletricidade 

produzida a partir de fontes de energia 

renováveis ao sistema de rede; 

 c) Os Estados-Membros devem assegurar 

que, no despacho de instalações de 

produção de eletricidade, os operadores 

das redes de transporte deem prioridade 

às instalações de produção que utilizam 

fontes de energia renováveis, salvo na 

medida em que o funcionamento seguro 

da rede nacional de eletricidade não se 

encontre ameaçado e que se encontrem 

preenchidas todas as condições seguintes: 

 i) a quota de fontes de energia renováveis 

variáveis no consumo final de eletricidade 

do Estado-Membro em causa equivale a, 

pelo menos, 33 %; 

 ii) o Estado-Membro em causa está no 

bom caminho para alcançar o objetivo 

nacional para 2030; 
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 iii) o Estado-Membro em causa abriu 

completamente os seus mercados, 

incluindo todos os serviços acessórios, à 

participação de fontes de energias 

renováveis e estabeleceu uma metodologia 

transparente relacionada com as regras 

de limitação. 

 Quando o Estado-Membro em causa 

decide eliminar o despacho prioritário 

para capacidades de energias renováveis 

novas a serem instaladas com base nestes 

critérios, deve adotar medidas 

operacionais adequadas relacionadas com 

o mercado e com a rede, mitigando o 

efeito negativo da mudança nas unidades 

existentes de produção de energias 

renováveis. O Estado-Membro em causa 

deve justificar que a eliminação do 

despacho prioritário não afetará o 

objetivo de redução global de emissões de 

gases com efeito de estufa da União em, 

pelo menos, 40 % abaixo dos níveis de 

1990 até 2030. 

 Em qualquer caso, o despacho prioritário 

deve ser mantido para instalações com 

uma capacidade máxima de 1 MW e para 

instalações operadas por comunidades de 

energias renováveis. 

Or. en 

Justificação 

O acesso prioritário e o despacho prioritário de energias renováveis devem ser mantidos na 

presente diretiva. 

 

Alteração  883 

Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 20 – n.º 1-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 -1-B. Os Estados-Membros devem exigir 
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aos operadores das redes de transporte e 

aos operadores das redes de distribuição 

que suportem na íntegra os custos das 

adaptações técnicas, tais como ligações à 

rede, reforços de rede, melhoria do 

funcionamento da rede e que tornem 

públicas as normas para a aplicação não 

discriminatória dos códigos de rede, 

necessárias para assegurar a integração 

de novos produtores que alimentem a rede 

interligada com eletricidade produzida a 

partir de fontes de energia renováveis, 

com especial atenção para os produtores 

situados em regiões periféricas e em 

regiões de baixa densidade populacional. 

Os operadores das redes de transporte e 

das redes de distribuição devem poder 

requerer a recuperação de custos junto 

das autoridades nacionais. 

Or. en 

Justificação 

Embora os produtores de energia convencional não tenham historicamente suportado os 

custos de alargamento e reforço da rede, seria injusto impor este custo às fontes de energias 

renováveis. 

 

Alteração  884 

Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 20 – n.º -1-C (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 -1-C. Os Estados-Membros devem exigir 

que os operadores de redes de transporte e 

os operadores de redes de distribuição 

assegurem que é concedido acesso aos 

novos produtores de energia proveniente 

de fontes renováveis que desejem ser 

ligados ao sistema sem custos de ligação à 

rede, nos termos do n.º 4, e que lhes são 

fornecidas as informações exaustivas e 

necessárias exigidas, nomeadamente: 
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 a) Um calendário razoável e preciso para 

a receção e tratamento do pedido de 

ligação à rede; 

 b) Um calendário indicativo razoável para 

a ligação à rede proposta. 

 Os Estados-Membros podem autorizar os 

produtores de eletricidade a partir de 

fontes de energia renováveis que desejem 

ser ligados à rede a lançar convites à 

apresentação de propostas para os 

trabalhos de ligação. 

Or. en 

Justificação 

Reposição. Esta alteração repõe partes do artigo 16.º da Diretiva 2009/28/CE, relativo ao 

acesso e funcionamento das redes. 

 

Alteração  885 

Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 20 – n.º 1-D (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 -1-D. Os Estados-Membros devem 

assegurar que a cobrança de tarifas de 

transporte e distribuição não discrimine a 

eletricidade produzida a partir de fontes 

de energia renováveis, sobretudo a 

produzida em regiões periféricas, tais 

como as regiões insulares e as regiões de 

baixa densidade populacional. Os 

Estados-Membros devem assegurar que 

as tarifas cobradas pelo transporte e 

distribuição não exerçam discriminação 

contra o gás produzido a partir de fontes 

de energia renováveis. 

Or. en 
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Justificação 

Esta alteração repõe partes do artigo 16.º da Diretiva 2009/28/CE, relativo ao acesso e 

funcionamento das redes. 

 

Alteração  886 

Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 20 – n.º 1-E (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 -1-E. Os Estados-Membros devem 

assegurar que as tarifas cobradas pelos 

operadores de redes de transporte e os 

operadores de redes de distribuição pelo 

transporte e distribuição de eletricidade a 

partir de instalações que utilizam fontes 

de energia renováveis reflitam as 

vantagens realizáveis em termos de custos 

resultantes da ligação da instalação à 

rede. Essas vantagens em termos de 

custos podem resultar da utilização direta 

da rede de baixa tensão. 

Or. en 

Justificação 

Esta alteração repõe partes do artigo 16.º da Diretiva 2009/28/CE, relativo ao acesso e 

funcionamento das redes. 

 

Alteração  887 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 20 – n.º -1 (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 -1. Sem prejuízo dos requisitos 

relativos à manutenção da fiabilidade e da 

segurança da rede, e com base em 

critérios transparentes e não 
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discriminatórios definidos pelas 

autoridades nacionais competentes: 

 a) Os Estados-Membros devem tomar as 

medidas necessárias para que os 

operadores das redes de transporte e os 

operadores das redes de distribuição nos 

respetivos territórios garantam o 

transporte e distribuição prioritários da 

eletricidade produzida a partir de fontes 

de energia renováveis; 

 b) Os Estados-Membros devem também 

prever quer um acesso prioritário quer 

um acesso garantido da eletricidade 

produzida a partir de fontes de energia 

renováveis ao sistema de rede; 

 c) Os Estados-Membros devem assegurar 

que, no despacho de instalações de 

produção de eletricidade, os operadores 

das redes de transporte deem prioridade 

às instalações de produção que utilizam 

fontes de energia renováveis, na medida 

em que o funcionamento seguro da rede 

nacional de energia o permita e com base 

em critérios transparentes e não 

discriminatórios. Os Estados-Membros 

devem assegurar que sejam tomadas 

medidas operacionais adequadas relativas 

à rede e ao mercado, a fim de minimizar 

as limitações da eletricidade produzida a 

partir de fontes de energia renováveis. 

Caso sejam tomadas medidas 

significativas para limitar as fontes de 

energia renováveis com o objetivo de 

garantir a segurança do sistema nacional 

de eletricidade e a segurança do 

abastecimento energético, os Estados-

Membros devem assegurar que os 

operadores dos sistemas responsáveis 

apresentem relatórios sobre essas medidas 

e indiquem que medidas corretivas 

tencionam tomar para impedir limitações 

injustificadas. 

Or. en 
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Justificação 

A reintrodução de parte do artigo 16.º da Diretiva 2009/28/CE, revogado e parcialmente 

substituído pelo artigo 11.º do regulamento [MDI], visa fornecer segurança aos investidores 

em projetos de energias renováveis. Efetivamente, mesmo apesar de, nalguns casos, as 

energias renováveis serem competitivas em comparação com a produção de novos 

combustíveis fósseis, não existem ainda condições concorrenciais equitativas, uma vez que os 

custos reais em termos ambientais e para a saúde dos combustíveis fósseis não se encontram 

suficientemente refletidos no preço do mercado, o que é ainda mais desvirtuado pelas 

significativas subvenções públicas aos combustíveis fósseis. Enquanto não existirem objetivos 

vinculativos para a eliminação faseada das centrais de energia fóssil, as energias renováveis 

carecem de uma segurança de investimento clara e a longo prazo. Caso contrário, as 

unidades de energias renováveis seriam desligadas primeiro – devido à relativa facilidade de 

as desativar em comparação com as centrais nucleares ou de carvão – ao passo que as 

centrais poluidoras se manteriam a funcionar. Tal conduziria a uma situação em que as 

instalações de energias renováveis são pagas para serem limitadas – por outras palavras, a 

respetiva produção é reduzida face ao que poderiam de outro modo produzir – ao passo que 

as antigas centrais de energia fóssil se mantêm através de mecanismos de capacidade. O 

acesso garantido a redes de transporte e distribuição, bem como o despacho prioritário, são 

pilares fundamentais da política da UE no apoio às energias renováveis. O despacho (e o 

acesso) prioritário é especialmente importante para as instalações de menor dimensão e, por 

conseguinte, para a energia comunitária; eliminar esta disposição poderia prejudicar 

gravemente a aceitação pública da transição energética. 

 

Alteração  888 

Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 20 – n.º -1 (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 -1. Os Estados-Membros devem tomar 

as medidas adequadas para desenvolver a 

infraestrutura de rede de transporte e 

distribuição, as redes inteligentes, as 

instalações de armazenamento e o sistema 

de eletricidade, a fim de permitir o 

funcionamento seguro do sistema de 

eletricidade à medida que este se adapta 

ao crescente desenvolvimento da 

produção de eletricidade a partir de fontes 

de energia renováveis, incluindo a 

interligação entre Estados-Membros e 

entre Estados-Membros e países terceiros. 

 Os Estados-Membros que não tenham 

atingido a meta vinculativa de 
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interligação mínima de 10 % devem 

incluir nos respetivos planos nacionais 

integrados em matéria de energia e 

alterações climáticas um roteiro para a 

concretização da meta, tendo em conta os 

projetos de investimento mais eficientes. 

Os referidos projetos devem ser 

qualificados como Projetos de 

investimento anteriores para o mercado 

interno e devem ser sujeitos às disposições 

específicas previstas no (artigo 7.º do 

Regulamento Governação/artigo 3.º da 

diretiva que estabelece regras comuns 

para o mercado interno da eletricidade). 

Até serem efetuados os investimentos 

necessários para a execução dos referidos 

projetos, se for alcançado o nível máximo 

das energias renováveis em termos de 

acessibilidade económica e técnica, o 

Estado-Membro pode solicitar um 

prolongamento do prazo para o 

cumprimento da contribuição nacional. 

 Os Estados-Membros devem igualmente 

tomar as medidas adequadas para 

acelerar os procedimentos de autorização 

relativos às infraestruturas de rede e 

coordenar a aprovação das 

infraestruturas de rede com os 

procedimentos administrativos e de 

planeamento. 

Or. en 

 

Alteração  889 

Dan Nica, Miroslav Poche, Csaba Molnár, Zigmantas Balčytis 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 20 – n.º -1 (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 -1. Os Estados-Membros devem tomar 

as medidas adequadas para desenvolver a 

infraestrutura de rede de transporte e 

distribuição, as redes inteligentes e as 

instalações de armazenamento, a fim de 
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permitir o funcionamento seguro do 

sistema de eletricidade à medida que este 

se adapta ao crescente desenvolvimento 

da produção de eletricidade a partir de 

fontes de energia renováveis. 

 Os Estados-Membros devem assegurar 

que os operadores das redes de transporte 

e distribuição no seu território garantem o 

transporte e a distribuição de eletricidade 

produzida a partir de fontes de energia 

renováveis com a mínima limitação ou 

redespacho possível e que garantem a 

transparência total nas regras e práticas 

de limitação e redespacho. 

Or. en 

 

Alteração  890 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga, 

Cornelia Ernst 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 20 – n.º -1 (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 -1. Os Estados-Membros devem tomar 

as medidas adequadas para desenvolver a 

infraestrutura de rede de transporte e 

distribuição, as redes inteligentes, as 

instalações de armazenamento e o sistema 

de eletricidade, a fim de permitir o 

funcionamento seguro do sistema de 

eletricidade à medida que este se adapta 

ao crescente desenvolvimento da 

produção de eletricidade a partir de fontes 

de energia renováveis, incluindo a 

interligação entre Estados-Membros e 

entre Estados-Membros e países terceiros. 

Os Estados-Membros devem igualmente 

tomar as medidas adequadas para 

acelerar os procedimentos de autorização 

relativos às infraestruturas de rede e 

coordenar a aprovação das 

infraestruturas de rede com os 

procedimentos administrativos e de 
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planeamento. 

Or. en 

(Ver redação do artigo 16.º, n.º 1, da Diretiva 2009/28/CE) 

 

Alteração  891 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 20 – n.º -1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 -1-A. Sem prejuízo dos requisitos 

relativos à manutenção da fiabilidade e da 

segurança da rede, e com base em 

critérios transparentes e não 

discriminatórios definidos pelas 

autoridades nacionais competentes: 

 a) Os Estados-Membros devem tomar as 

medidas necessárias para que os 

operadores das redes de transporte e os 

operadores das redes de distribuição nos 

respetivos territórios garantam o 

transporte e distribuição prioritários da 

eletricidade produzida a partir de fontes 

de energia renováveis; 

 b) Os Estados-Membros devem também 

prever quer um acesso prioritário quer 

um acesso garantido da eletricidade 

produzida a partir de fontes de energia 

renováveis ao sistema de rede; 

 c) Os Estados-Membros devem assegurar 

que, no despacho de instalações de 

produção de eletricidade, os operadores 

das redes de transporte deem prioridade 

às instalações de produção que utilizam 

fontes de energia renováveis, na medida 

em que o funcionamento seguro da rede 

nacional de energia o permita e com base 

em critérios transparentes e não 

discriminatórios. Os Estados-Membros 

devem assegurar que sejam tomadas 

medidas operacionais adequadas relativas 

à rede e ao mercado, a fim de minimizar 
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as limitações da eletricidade produzida a 

partir de fontes de energia renováveis. 

Caso sejam tomadas medidas 

significativas para limitar as fontes de 

energia renováveis com o objetivo de 

garantir a segurança do sistema nacional 

de eletricidade e a segurança do 

abastecimento energético, os Estados-

Membros devem assegurar que os 

operadores dos sistemas responsáveis 

apresentem relatórios sobre essas medidas 

e indiquem que medidas corretivas 

tencionam tomar para impedir limitações 

injustificadas. 

Or. en 

(Ver redação do artigo 16.º, n.º 2, da Diretiva 2009/28/CE) 

 

Alteração  892 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 20 – n.º 1-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 -1-B. Os Estados-Membros devem exigir 

aos operadores das redes de transporte e 

aos operadores das redes de distribuição 

que estabeleçam e tornem públicas as 

respetivas normas-padrão relativas à 

assunção e partilha dos custos das 

adaptações técnicas, tais como ligações à 

rede, reforços de rede, melhoria do 

funcionamento da rede e regras para a 

aplicação não discriminatória dos códigos 

de rede, necessárias à integração de novos 

produtores que alimentem a rede 

interligada com eletricidade produzida a 

partir de fontes de energia renováveis. 

 Essas regras devem basear-se em critérios 

objetivos, transparentes e não 

discriminatórios que tenham 

especialmente em conta todos os custos e 

benefícios associados à ligação dos 
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referidos produtores à rede e as 

circunstâncias específicas dos produtores 

localizados em regiões periféricas e em 

regiões de baixa densidade populacional. 

As regras podem prever vários tipos de 

ligação. 

Or. en 

(Ver redação do artigo 16.º, n.º 3, da Diretiva 2009/28/CE) 

 

Alteração  893 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 20 – n.º -1-C (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 -1-C. Se for caso disso, os 

Estados-Membros podem exigir que os 

operadores das redes de transporte e os 

operadores das redes de distribuição 

suportem, total ou parcialmente, os custos 

mencionados no n.º 3. Os Estados-

Membros devem rever e aprovar as 

medidas necessárias para melhorar os 

enquadramentos e as regras relativas à 

assunção e partilha dos custos referidos 

no n.º 3 até 30 de junho de 2011 e, em 

seguida, de dois em dois anos, a fim de 

assegurar a integração dos novos 

produtores a que se refere aquele número. 

Or. en 

(Ver artigo 16.º, n.º 4, da Diretiva 2009/28/CE) 

 

Alteração  894 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 20 – n.º 1-D (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 -1-D. Os Estados-Membros devem exigir 

que os operadores de sistemas de 

transporte e os operadores de redes de 

distribuição forneçam aos novos 

produtores de energia proveniente de 

fontes renováveis que desejem ser ligados 

ao sistema as informações exaustivas e 

necessárias que são requeridas, 

nomeadamente: 

 a) Uma estimativa exaustiva e 

pormenorizada dos custos associados à 

ligação; 

 b) Um calendário razoável e preciso para 

a receção e tratamento do pedido de 

ligação à rede; 

 c) Um calendário indicativo razoável para 

a ligação à rede proposta. 

 Os Estados-Membros podem autorizar os 

produtores de eletricidade a partir de 

fontes de energia renováveis que desejem 

ser ligados à rede a lançar convites à 

apresentação de propostas para os 

trabalhos de ligação. 

Or. en 

(Ver redação do artigo 16.º, n.º 5, da Diretiva 2009/28/CE) 

 

Alteração  895 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 20 – n.º 1-E (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 -1-E. A partilha de custos referida no n.º 

3 deve ser aplicada segundo um 

mecanismo baseado em critérios objetivos, 

transparentes e não discriminatórios que 

tenha em consideração os benefícios 

decorrentes das ligações para os 
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produtores inicialmente ligados e para os 

produtores ligados subsequentemente, 

bem como para os operadores das redes 

de transporte e os operadores das redes de 

distribuição. 

Or. en 

(Ver redação do artigo 16.º, n.º 6, da Diretiva 2009/28/CE) 

 

Alteração  896 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga, 

Cornelia Ernst 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 20 – n.º -1-F (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 -1-F. Os Estados-Membros devem 

assegurar que a cobrança de tarifas de 

transporte e distribuição não discrimine a 

eletricidade produzida a partir de fontes 

de energia renováveis, sobretudo a 

produzida em regiões periféricas, tais 

como as regiões insulares e as regiões de 

baixa densidade populacional. Os 

Estados-Membros devem assegurar que 

as tarifas cobradas pelo transporte e 

distribuição não exerçam discriminação 

contra o gás produzido a partir de fontes 

de energia renováveis. 

Or. en 

(Ver redação do artigo 16.º, n.º 7, da Diretiva 2009/28/CE) 

 

Alteração  897 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 20 – n.º -1-G (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 -1-G. Os Estados-Membros devem 
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assegurar que as tarifas cobradas pelos 

operadores de redes de transporte e os 

operadores de redes de distribuição pelo 

transporte e distribuição de eletricidade a 

partir de instalações que utilizam fontes 

de energia renováveis reflitam as 

vantagens realizáveis em termos de custos 

resultantes da ligação da instalação à 

rede. Essas vantagens em termos de 

custos podem resultar da utilização direta 

da rede de baixa tensão. 

Or. en 

(Ver redação do artigo 16.º, n.º 8, da Diretiva 2009/28/CE) 

 

Alteração  898 

Massimiliano Salini 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 20 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Se for caso disso, os 

Estados-Membros devem avaliar a 

necessidade de expandir a atual 

infraestrutura da rede de gás para 

facilitar a integração do gás proveniente 

de fontes de energia renováveis. 

1. Se for caso disso, os 

Estados-Membros devem avaliar a 

necessidade de expandir as atuais 

infraestruturas de gás. 

 A REORT para o Gás deve incluir no 

plano decenal de desenvolvimento da rede 

a elaboração de uma previsão para 

biometano e outros gases renováveis, 

nomeadamente o hidrogénio e o gás de 

síntese biológico, tendo em conta os 

planos nacionais integrados em matéria 

de energia e alterações climáticas, os 

regimes nacionais de apoio, bem como 

qualquer outra informação nacional 

relevante. 

 O plano decenal de desenvolvimento da 

rede identificará igualmente o 

investimento necessário na rede 

relacionado com o desenvolvimento de 

biometano. 
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Or. en 

Justificação 

Esta é uma alteração associada a outras alterações apresentadas em partes que foram 

alteradas pela Comissão na sua proposta. 

 

Alteração  899 

Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 20 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Se for caso disso, os 

Estados-Membros devem avaliar a 

necessidade de expandir a atual 

infraestrutura da rede de gás para facilitar a 

integração do gás proveniente de fontes de 

energia renováveis. 

1. Se for caso disso, os 

Estados-Membros devem avaliar a 

necessidade de expandir a atual 

infraestrutura da rede de gás para facilitar a 

integração do gás proveniente de fontes de 

energia renováveis. Os operadores de 

redes de transporte e distribuição devem 

ser responsáveis por garantir um 

funcionamento sem problemas da 

infraestrutura da rede de gás, incluindo a 

respetiva manutenção e limpeza regular. 

Or. en 

 

Alteração  900 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 20 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Se for caso disso, os 

Estados-Membros devem avaliar a 

necessidade de expandir a atual 

infraestrutura da rede de gás para facilitar 

a integração do gás proveniente de fontes 

de energia renováveis. 

1. Os Estados-Membros devem 

avaliar a necessidade de expandir as atuais 

infraestruturas de gás para facilitar a 

integração do gás proveniente de fontes de 

energia renováveis. 
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Or. en 

 

Alteração  901 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 20 – n.º 1 – parágrafo 1 (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 A REORT para o Gás deve incluir no 

plano decenal de desenvolvimento da rede 

(PDDR) uma previsão para biometano e 

outros gases renováveis, nomeadamente o 

hidrogénio e o gás de síntese biológico, 

tendo em conta os planos nacionais 

integrados em matéria de energia e 

alterações climáticas, os regimes 

nacionais de apoio, bem como qualquer 

outra informação nacional relevante. O 

PDDR deve igualmente identificar o 

investimento necessário na rede 

relacionado com o desenvolvimento de 

biometano. 

Or. en 

 

Alteração  902 

Jaromír Kohlíček 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 20 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Se for caso disso, os 

Estados-Membros devem exigir que os 

operadores de redes de transporte e os 

operadores de redes de distribuição no seu 

território publiquem normas técnicas nos 

termos do artigo 6.º da Diretiva 

2003/55/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho34, nomeadamente no que se 

refere às normas de ligação à rede que 

incluam requisitos de qualidade, odor e 

2. Se for caso disso, os 

Estados-Membros devem exigir que os 

operadores de redes de transporte e os 

operadores de redes de distribuição no seu 

território publiquem normas técnicas nos 

termos do artigo 6.º da Diretiva 

2003/55/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho34, nomeadamente no que se 

refere às normas de ligação à rede que 

incluam requisitos de qualidade, odor e 
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pressão do gás. Os Estados-Membros 

devem igualmente exigir que os operadores 

de sistemas de transporte e os operadores 

de sistemas de distribuição publiquem as 

tarifas de ligação às fontes renováveis de 

gás, com base em critérios transparentes e 

não discriminatórios. 

pressão do gás. Os Estados-Membros 

devem impor aos operadores de redes de 

gás e às autoridades competentes que 

determinem taxas de injeção de 

hidrogénio de pelo menos 10 %. Os 

Estados-Membros devem igualmente exigir 

que os operadores de sistemas de 

transporte e os operadores de sistemas de 

distribuição publiquem as tarifas de ligação 

às fontes renováveis de gás, com base em 

critérios transparentes e não 

discriminatórios. 

__________________ __________________ 

34 Diretiva 2003/55/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 

2003, que estabelece regras comuns para o 

mercado interno de gás natural e que 

revoga a Diretiva 98/30/CE (JO L 176 de 

15.7.2003, p. 57). 

34 Diretiva 2003/55/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 

2003, que estabelece regras comuns para o 

mercado interno de gás natural e que 

revoga a Diretiva 98/30/CE (JO L 176 de 

15.7.2003, p. 57). 

Or. en 

 

Alteração  903 

Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 20 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Os Estados-Membros devem 

igualmente exigir aos operadores das 

redes de transporte e das redes de 

distribuição que suportem na íntegra os 

custos das adaptações técnicas, tais como 

ligações à rede, reforços de rede, melhoria 

do funcionamento da rede e conceber 

regras públicas para a aplicação não 

discriminatória dos códigos de rede, 

necessárias para assegurar a integração 

de novos produtores que alimentem a rede 

interligada com gás produzido a partir de 

fontes de energia renováveis, com especial 

atenção para os produtores localizados em 

regiões periféricas e em regiões de baixa 
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densidade populacional. 

Or. en 

Justificação 

A fim de garantir a coerência, este número relativo ao gás espelha o número relativo à 

eletricidade. 

 

Alteração  904 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 20 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Em função da sua 

avaliação incluída nos planos nacionais 

integrados em matéria de energia e 

alterações climáticas nos termos do anexo 

I do Regulamento [Governação], sobre a 

necessidade de construir novas 

infraestruturas para aquecimento e 

arrefecimento urbano a partir de fontes de 

energia renováveis de modo a alcançar o 

objetivo da União referido no artigo 3.º, n.º 

1, da presente Diretiva os Estados-

Membros devem, se for caso disso, tomar 

as medidas necessárias para desenvolver 

uma infraestrutura de aquecimento urbano 

com vista a permitir o desenvolvimento da 

produção de aquecimento e arrefecimento a 

partir de grandes centrais de biomassa, 

solares e geotérmicas. 

3. Nos seus planos de ação nacionais 

para as energias renováveis, os 

Estados-Membros devem avaliar a 

necessidade de construir novas 

infraestruturas urbanas de aquecimento e 

de arrefecimento produzidos a partir de 

fontes de energia renováveis para atingir 

o objetivo nacional para 2030 a que se 

refere o n.º 1 do artigo 3.º. Em função da 

sua avaliação sobre a necessidade de 

construir novas infraestruturas para 

aquecimento e arrefecimento urbano a 

partir de fontes de energia renováveis de 

modo a alcançar o objetivo da União 

referido no artigo 3.º, n.º 1, os Estados-

Membros devem, se for caso disso, tomar 

as medidas necessárias para desenvolver 

uma infraestrutura de aquecimento urbano 

com vista a permitir o desenvolvimento da 

produção de aquecimento e arrefecimento a 

partir de grandes centrais de biomassa, 

solares e geotérmicas. 

Or. en 

 

Alteração  905 

Jeppe Kofod 
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Proposta de diretiva 

Artigo 20 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Em função da sua 

avaliação incluída nos planos nacionais 

integrados em matéria de energia e 

alterações climáticas nos termos do anexo I 

do Regulamento [Governação], sobre a 

necessidade de construir novas 

infraestruturas para aquecimento e 

arrefecimento urbano a partir de fontes de 

energia renováveis de modo a alcançar o 

objetivo da União referido no artigo 3.º, n.º 

1, da presente Diretiva os Estados-

Membros devem, se for caso disso, tomar 

as medidas necessárias para desenvolver 

uma infraestrutura de aquecimento urbano 

com vista a permitir o desenvolvimento da 

produção de aquecimento e arrefecimento a 

partir de grandes centrais de biomassa, 

solares e geotérmicas. 

3. Em função da sua 

avaliação incluída nos planos nacionais 

integrados em matéria de energia e 

alterações climáticas nos termos do anexo I 

do Regulamento [Governação], sobre a 

necessidade de construir novas 

infraestruturas para aquecimento e 

arrefecimento urbano a partir de fontes de 

energia renováveis de modo a alcançar o 

objetivo da União referido no artigo 3.º, n.º 

1, da presente Diretiva os Estados-

Membros devem, se for caso disso, tomar 

as medidas necessárias para desenvolver 

uma infraestrutura de aquecimento urbano 

com vista a permitir o desenvolvimento da 

produção de aquecimento e arrefecimento a 

partir de grandes centrais de biomassa 

sustentável, calor ambiente em grandes 

bombas de calor, solares e geotérmicas, 

bem como o excedente de calor da 

indústria e de outras fontes. 

Or. en 

Justificação 

Adita fontes de energia sustentável não referidas no texto original. 

 

Alteração  906 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 20 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Em função da sua 

avaliação incluída nos planos nacionais 

integrados em matéria de energia e 

3. Em função da sua 

avaliação incluída nos planos nacionais 

integrados em matéria de energia e 
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alterações climáticas nos termos do anexo I 

do Regulamento [Governação], sobre a 

necessidade de construir novas 

infraestruturas para aquecimento e 

arrefecimento urbano a partir de fontes de 

energia renováveis de modo a alcançar o 

objetivo da União referido no artigo 3.º, n.º 

1, da presente Diretiva os Estados-

Membros devem, se for caso disso, tomar 

as medidas necessárias para desenvolver 

uma infraestrutura de aquecimento urbano 

com vista a permitir o desenvolvimento da 

produção de aquecimento e arrefecimento a 

partir de grandes centrais de biomassa, 

solares e geotérmicas. 

alterações climáticas nos termos do anexo I 

do Regulamento [Governação], sobre a 

necessidade de construir novas 

infraestruturas para aquecimento e 

arrefecimento urbano a partir de fontes de 

energia renováveis e de calor ou frio 

residuais de modo a alcançar o objetivo da 

União referido no artigo 3.º, n.º 1, da 

presente Diretiva os Estados-Membros 

devem, se for caso disso, tomar as medidas 

necessárias para desenvolver uma 

infraestrutura de aquecimento urbano com 

vista a permitir o desenvolvimento da 

produção de aquecimento e arrefecimento a 

partir de centrais de biomassa, solares e 

geotérmicas e de calor ou frio residuais. 

Or. en 

 

Alteração  907 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Angelika 

Mlinar 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 20 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Em função da sua 

avaliação incluída nos planos nacionais 

integrados em matéria de energia e 

alterações climáticas nos termos do anexo I 

do Regulamento [Governação], sobre a 

necessidade de construir novas 

infraestruturas para aquecimento e 

arrefecimento urbano a partir de fontes de 

energia renováveis de modo a alcançar o 

objetivo da União referido no artigo 3.º, n.º 

1, da presente Diretiva os Estados-

Membros devem, se for caso disso, tomar 

as medidas necessárias para desenvolver 

uma infraestrutura de aquecimento urbano 

com vista a permitir o desenvolvimento da 

produção de aquecimento e arrefecimento a 

partir de grandes centrais de biomassa, 

solares e geotérmicas. 

3. Em função da sua 

avaliação incluída nos planos nacionais 

integrados em matéria de energia e 

alterações climáticas nos termos do anexo I 

do Regulamento [Governação], sobre a 

necessidade de construir novas 

infraestruturas para aquecimento e 

arrefecimento urbano a partir de fontes de 

energia renováveis de modo a alcançar o 

objetivo da União referido no artigo 3.º, n.º 

1, da presente Diretiva os Estados-

Membros devem, se for caso disso, tomar 

as medidas necessárias para desenvolver 

uma infraestrutura de aquecimento urbano 

com vista a permitir o desenvolvimento da 

produção de aquecimento e arrefecimento a 

partir de grandes centrais de biomassa, 

solares e geotérmicas e de calor e frio 
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residuais. 

Or. en 

 

Alteração  908 

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 20 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Em função da sua 

avaliação incluída nos planos nacionais 

integrados em matéria de energia e 

alterações climáticas nos termos do anexo I 

do Regulamento [Governação], sobre a 

necessidade de construir novas 

infraestruturas para aquecimento e 

arrefecimento urbano a partir de fontes de 

energia renováveis de modo a alcançar o 

objetivo da União referido no artigo 3.º, n.º 

1, da presente Diretiva os Estados-

Membros devem, se for caso disso, tomar 

as medidas necessárias para desenvolver 

uma infraestrutura de aquecimento urbano 

com vista a permitir o desenvolvimento da 

produção de aquecimento e arrefecimento a 

partir de grandes centrais de biomassa, 

solares e geotérmicas. 

3. Em função da sua 

avaliação incluída nos planos nacionais 

integrados em matéria de energia e 

alterações climáticas nos termos do anexo I 

do Regulamento [Governação], sobre a 

necessidade de construir novas 

infraestruturas para aquecimento e 

arrefecimento urbano a partir de fontes de 

energia renováveis de modo a alcançar o 

objetivo da União referido no artigo 3.º, n.º 

1, da presente Diretiva os Estados-

Membros devem, se for caso disso, tomar 

as medidas necessárias para desenvolver 

uma infraestrutura de aquecimento urbano 

com vista a permitir o desenvolvimento da 

produção de aquecimento e arrefecimento a 

partir de grandes centrais de biomassa, 

solares e geotérmicas e de calor ou frio 

residuais. 

Or. en 

 

Alteração  909 

Pavel Telička 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 20 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Em função da sua 

avaliação incluída nos planos nacionais 

integrados em matéria de energia e 

3. Em função da sua 

avaliação incluída nos planos nacionais 

integrados em matéria de energia e 
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alterações climáticas nos termos do anexo I 

do Regulamento [Governação], sobre a 

necessidade de construir novas 

infraestruturas para aquecimento e 

arrefecimento urbano a partir de fontes de 

energia renováveis de modo a alcançar o 

objetivo da União referido no artigo 3.º, n.º 

1, da presente Diretiva os Estados-

Membros devem, se for caso disso, tomar 

as medidas necessárias para desenvolver 

uma infraestrutura de aquecimento urbano 

com vista a permitir o desenvolvimento da 

produção de aquecimento e arrefecimento a 

partir de grandes centrais de biomassa, 

solares e geotérmicas. 

alterações climáticas nos termos do anexo I 

do Regulamento [Governação], sobre a 

necessidade de construir novas 

infraestruturas para aquecimento e 

arrefecimento urbano a partir de fontes de 

energia renováveis de modo a alcançar o 

objetivo da União referido no artigo 3.º, n.º 

1, da presente Diretiva os Estados-

Membros devem, se for caso disso, tomar 

as medidas necessárias para desenvolver 

uma infraestrutura de aquecimento urbano 

com vista a permitir o desenvolvimento da 

produção de aquecimento e arrefecimento a 

partir de centrais de biomassa, solares e de 

energia ambiente, e de calor ou frio 

residuais. 

Or. en 

Justificação 

As pequenas unidades de produção de biomassa não devem ser excluídas do presente artigo. 

Deve utilizar-se a expressão «energia ambiente» em vez de energia geotérmica a fim de 

refletir de forma suficiente as alterações ao artigo 2.º - Definições. É vital adaptar a 

infraestrutura de aquecimento urbano ao calor e frio residuais. 

 

Alteração  910 

Paul Rübig 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 20 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Em função da sua 

avaliação incluída nos planos nacionais 

integrados em matéria de energia e 

alterações climáticas nos termos do anexo I 

do Regulamento [Governação], sobre a 

necessidade de construir novas 

infraestruturas para aquecimento e 

arrefecimento urbano a partir de fontes de 

energia renováveis de modo a alcançar o 

objetivo da União referido no artigo 3.º, n.º 

1, da presente Diretiva os 

Estados-Membros devem, se for caso 

disso, tomar as medidas necessárias para 

3. Em função da sua 

avaliação incluída nos planos nacionais 

integrados em matéria de energia e 

alterações climáticas nos termos do anexo I 

do Regulamento [Governação], sobre a 

necessidade de construir novas 

infraestruturas para aquecimento e 

arrefecimento urbano a partir de fontes de 

energia renováveis de modo a alcançar o 

objetivo da União referido no artigo 3.º, n.º 

1, da presente Diretiva os 

Estados-Membros devem, se for caso 

disso, tomar as medidas necessárias para 



 

AM\1130434PT.docx 27/160 PE607.899v02-00 

 PT 

desenvolver uma infraestrutura de 

aquecimento urbano com vista a permitir o 

desenvolvimento da produção de 

aquecimento e arrefecimento a partir de 

grandes centrais de biomassa, solares e 

geotérmicas. 

desenvolver uma infraestrutura de 

aquecimento urbano com vista a permitir o 

desenvolvimento da produção de 

aquecimento e arrefecimento a partir de 

centrais de biomassa, solares e geotérmicas 

e de calor ou frio residuais. 

Or. en 

 

Alteração  911 

Miroslav Poche 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 20 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Em função da sua 

avaliação incluída nos planos nacionais 

integrados em matéria de energia e 

alterações climáticas nos termos do anexo I 

do Regulamento [Governação], sobre a 

necessidade de construir novas 

infraestruturas para aquecimento e 

arrefecimento urbano a partir de fontes de 

energia renováveis de modo a alcançar o 

objetivo da União referido no artigo 3.º, n.º 

1, da presente Diretiva os 

Estados-Membros devem, se for caso 

disso, tomar as medidas necessárias para 

desenvolver uma infraestrutura de 

aquecimento urbano com vista a permitir o 

desenvolvimento da produção de 

aquecimento e arrefecimento a partir de 

grandes centrais de biomassa, solares e 

geotérmicas. 

3. Em função da sua 

avaliação incluída nos planos nacionais 

integrados em matéria de energia e 

alterações climáticas nos termos do anexo I 

do Regulamento [Governação], sobre a 

necessidade de construir novas 

infraestruturas para aquecimento e 

arrefecimento urbano a partir de fontes de 

energia renováveis de modo a alcançar o 

objetivo da União referido no artigo 3.º, n.º 

1, da presente Diretiva os 

Estados-Membros devem, se for caso 

disso, tomar as medidas necessárias para 

desenvolver uma infraestrutura de 

aquecimento urbano com vista a permitir o 

desenvolvimento da produção de 

aquecimento e arrefecimento a partir de 

centrais de biomassa, solares e geotérmicas 

e de calor ou frio residuais. 

Or. en 

Justificação 

Não há necessidade de referir grandes centrais de biomassa em conexão com o aquecimento 

urbano, uma vez que podem ser de dimensão reduzida, o que, de facto, muitas vezes acontece. 

Uma infraestrutura de aquecimento urbano deve conseguir utilizar igualmente o calor ou frio 

residuais a fim de aproveitar ao máximo o potencial de descarbonização. 

 



 

PE607.899v02-00 28/160 AM\1130434PT.docx 

PT 

Alteração  912 

Barbara Kappel 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 20-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 20.º-A 

 Armazenamento 

 1. Os sistemas de armazenamento que 

ajudam a integrar a produção de energias 

renováveis no mercado não devem ser 

definidos como consumidores finais. Os 

Estados-Membros devem certificar-se de 

que é evitada a dupla tributação da rede 

para a eletricidade armazenada. 

 2. A Comissão deve monitorizar as 

diferenças existentes nas taxas de rede 

aplicáveis aos sistemas de armazenamento 

em todos os Estados-Membros e, se 

necessário, tomar as medidas adequadas 

para garantir condições equitativas entre 

os Estados-Membros. 

Or. en 

 

Alteração  913 

Paul Rübig 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 20-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 20.º-A 

 Armazenamento 

 1. Os sistemas de armazenamento que 

ajudam a integrar a produção de energias 

renováveis no mercado não devem ser 

definidos como consumidores finais. Os 

Estados-Membros devem certificar-se de 

que é evitada a dupla tributação da rede 

para a eletricidade armazenada. 
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 2. A Comissão deve monitorizar as 

diferenças existentes nas taxas de rede 

aplicáveis aos sistemas de armazenamento 

em todos os Estados-Membros e, se 

necessário, tomar as medidas adequadas 

para garantir condições equitativas. 

Or. en 

 

Alteração  914 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 20-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 20.º-A 

 Os Estados-Membros devem ter em conta 

as especificidades da rede de energia no 

que se refere a instalações de pequena 

dimensão, consumidores privados de 

energias renováveis e comunidades de 

energia, a fim de facilitar o seu acesso à 

rede. 

Or. en 

 

Alteração  915 

Eva Kaili 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros asseguram que os 

consumidores privados de energias 

renováveis, individualmente ou através de 

agregadores: 

Os Estados-Membros asseguram que os 

consumidores finais têm direito a 

tornar-se consumidores privados de 

energias renováveis. Os Estados-Membros 

não podem discriminar com base no facto 

de um consumidor ser 

proprietário-ocupante, inquilino ou 
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senhorio. 

 Os Estados-Membros não devem impedir 

os consumidores finais de se tornarem 

consumidores privados de energias 

renováveis através da introdução, 

nomeadamente, de limites de capacidade 

ou de volume a instalações simples ou 

cumulativas, de procedimentos onerosos e 

desproporcionados, encargos, disposições 

contratuais e normas técnicas. 

 Os Estados-Membros asseguram que os 

consumidores privados de energias 

renováveis, individualmente ou através de 

agregadores: 

Or. en 

 

Alteração  916 

Carolina Punset 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros asseguram que os 

consumidores privados de energias 

renováveis, individualmente ou através de 

agregadores: 

Os Estados-Membros asseguram que os 

consumidores finais têm o direito a 

tornar-se consumidores privados de 

energias renováveis. Os Estados-Membros 

não podem discriminar com base no facto 

de um consumidor ser 

proprietário-ocupante, inquilino ou 

senhorio. 

 Os Estados-Membros não devem impedir 

os consumidores finais de se tornarem 

consumidores privados de energias 

renováveis através da introdução, 

nomeadamente, de limites de capacidade 

ou de volume a instalações simples ou 

cumulativas, de procedimentos onerosos e 

desproporcionados, encargos, disposições 

contratuais e normas técnicas. 

 Os Estados-Membros asseguram que os 

consumidores privados de energias 

renováveis, isoladamente ou através de 
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agregadores: 

Or. en 

 

Alteração  917 

Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros asseguram que os 

consumidores privados de energias 

renováveis, individualmente ou através de 

agregadores: 

Os Estados-Membros asseguram que os 

consumidores finais têm o direito de se 

tornarem consumidores privados de 

energias renováveis, tanto individualmente 

como de forma coletiva. Para tal, os 

Estados-Membros asseguram que os 

consumidores privados de energias 

renováveis, individualmente: 

Or. en 

 

Alteração  918 

Eva Kaili 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Têm o direito de realizar o 

autoconsumo e de vender, inclusivamente 

através de contratos de aquisição de 

energia, a sua produção excedentária de 

eletricidade renovável sem estarem sujeitos 

a procedimentos desproporcionados e 

encargos que não reflitam os custos; 

a) Têm o direito de realizar o 

autoconsumo e de vender, inclusivamente 

através de contratos de aquisição de 

energia, a sua produção excedentária de 

eletricidade renovável sem estarem sujeitos 

a procedimentos desproporcionados e 

encargos que não reflitam os custos; 

 Têm o direito de consumir a eletricidade 

renovável de produção própria sem 

estarem sujeitos a quaisquer encargos, 

impostos ou taxas; 

 Os sistemas de armazenamento de 
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eletricidade, combinados com instalações 

que produzam eletricidade para 

autoconsumo não devem estar sujeitos a 

quaisquer encargos. Deve evitar-se a 

tributação direta e a dupla tributação da 

rede para a eletricidade armazenada; 

Or. en 

 

Alteração  919 

Werner Langen 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Têm o direito de realizar o 

autoconsumo e de vender, inclusivamente 

através de contratos de aquisição de 

energia, a sua produção excedentária de 

eletricidade renovável sem estarem sujeitos 

a procedimentos desproporcionados e 

encargos que não reflitam os custos; 

a) Têm o direito de realizar o 

autoconsumo e de vender, inclusivamente 

através de contratos de aquisição de 

energia, a sua produção excedentária de 

eletricidade renovável sem estarem sujeitos 

a procedimentos desproporcionados e 

encargos que não reflitam os custos, 

conquanto que os custos de 

refinanciamento do sistema de 

aprovisionamento energético sejam 

equitativamente repartidos entre todos os 

consumidores finais e não se verifiquem 

distorções da concorrência; 

Or. de 

Justificação 

A fim de evitar distorções do mercado, é primordial garantir uma repartição adequada das 

tarifas de rede, dos impostos e das taxas, a abertura às tecnologias e a concorrência na 

procura de soluções eficazes e eficientes em termos de custos. Na elaboração da 

regulamentação deve ficar assegurado um tratamento equitativo e não discriminatório dos 

consumidores ativos, por forma a evitar distorções da concorrência. Por conseguinte, devem 

ser sempre evitadas exigências excessivas. 

 

Alteração  920 

Eugen Freund 
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Proposta de diretiva 

Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Têm o direito de realizar o 

autoconsumo e de vender, inclusivamente 

através de contratos de aquisição de 

energia, a sua produção excedentária de 

eletricidade renovável sem estarem sujeitos 

a procedimentos desproporcionados e 

encargos que não reflitam os custos; 

a) Têm o direito de realizar o 

autoconsumo e de vender, inclusivamente 

através de contratos de aquisição de 

energia, a sua produção excedentária de 

eletricidade renovável sem estarem sujeitos 

a procedimentos desproporcionados e 

encargos que não reflitam os custos; têm, 

no entanto, também uma responsabilidade 

solidária, que deverá contribuir para o 

fomento da estabilidade da rede e para a 

repartição equitativa dos custos de 

manutenção da rede; 

Or. de 

 

Alteração  921 

Carolina Punset 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Têm o direito de realizar o 

autoconsumo e de vender, inclusivamente 

através de contratos de aquisição de 

energia, a sua produção excedentária de 
eletricidade renovável sem estarem sujeitos 

a procedimentos desproporcionados e 

encargos que não reflitam os custos; 

a) Têm o direito de consumir a 

eletricidade renovável de produção 

própria sem estarem sujeitos a quaisquer 

encargos, impostos ou taxas; 

Or. en 

 

Alteração  922 

Barbara Kappel 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a) 
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Texto da Comissão Alteração 

a) Têm o direito de realizar o 

autoconsumo e de vender, inclusivamente 

através de contratos de aquisição de 

energia, a sua produção excedentária de 

eletricidade renovável sem estarem sujeitos 

a procedimentos desproporcionados e 

encargos que não reflitam os custos; 

a) Têm o direito de realizar o 

autoconsumo e de vender, inclusivamente 

através de contratos de aquisição de 

energia, a sua produção excedentária de 

eletricidade renovável sem estarem sujeitos 

a procedimentos desproporcionados e sem 

estarem sujeitos ou beneficiarem de 
encargos que não reflitam os custos; 

Or. en 

 

Alteração  923 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna 

Virkkunen, Massimiliano Salini, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir 

Urutchev 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Têm o direito de realizar o 

autoconsumo e de vender, inclusivamente 

através de contratos de aquisição de 

energia, a sua produção excedentária de 

eletricidade renovável sem estarem sujeitos 

a procedimentos desproporcionados e 

encargos que não reflitam os custos; 

a) Têm o direito de realizar o 

autoconsumo e de vender, inclusivamente 

através de contratos de aquisição de 

energia, a sua produção excedentária de 

eletricidade renovável sem estarem sujeitos 

a procedimentos desproporcionados e sem 

estarem sujeitos ou beneficiarem de 
encargos que não reflitam os custos; 

Or. en 

 

Alteração  924 

Jaromír Kohlíček 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Têm o direito de realizar o 

autoconsumo e de vender, inclusivamente 

a) Têm o direito de realizar o 

autoconsumo e de vender, inclusivamente 
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através de contratos de aquisição de 

energia, a sua produção excedentária de 

eletricidade renovável sem estarem sujeitos 

a procedimentos desproporcionados e 

encargos que não reflitam os custos; 

através de contratos de aquisição de 

energia, a sua produção excedentária de 

eletricidade renovável sem estarem sujeitos 

a procedimentos desproporcionados e sem 

estarem sujeitos ou beneficiarem de 
encargos que não reflitam os custos; 

Or. en 

Justificação 

Os consumidores privados de energias renováveis devem ser sujeitos a encargos da rede que 

reflitam os custos, à semelhança dos outros consumidores. Estes consumidores privados 

continuam a depender da rede, uma vez que os respetivos produtores apenas produzem 

eletricidade quando o sol brilha ou o vento sopra. Por conseguinte, os custos fixos do sistema 

de fornecimento de eletricidade têm de ser pagos por uma pequena quantidade de 

consumidores, conduzindo a encargos múltiplos para quem está a ser onerado. É 

fundamental uma repartição adequada das taxas, dos impostos e direitos que recaem sobre a 

rede. 

 

Alteração  925 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Têm o direito de realizar o 

autoconsumo e de vender, inclusivamente 

através de contratos de aquisição de 

energia, a sua produção excedentária de 

eletricidade renovável sem estarem sujeitos 

a procedimentos desproporcionados e 

encargos que não reflitam os custos; 

a) Têm o direito de realizar o 

autoconsumo e de vender, sem encargos, 

impostos ou taxas penalizantes, 
inclusivamente através de contratos de 

aquisição de energia, a sua produção 

excedentária de eletricidade renovável sem 

estarem sujeitos a procedimentos 

desproporcionados e encargos que não 

reflitam os custos; 

Or. en 

 

Alteração  926 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 
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Proposta de diretiva 

Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Têm o direito de realizar o 

autoconsumo e de vender, inclusivamente 

através de contratos de aquisição de 

energia, a sua produção excedentária de 

eletricidade renovável sem estarem sujeitos 

a procedimentos desproporcionados e 

encargos que não reflitam os custos; 

a) Têm o direito de realizar o 

autoconsumo e de vender, inclusivamente 

através de tecnologias de registo 

distribuído ou de contratos de aquisição de 

energia, a sua produção excedentária de 

eletricidade renovável sem estarem sujeitos 

a procedimentos e encargos onerosos de 

forma discriminatória ou 

desproporcionada; 

Or. en 

Justificação 

É necessária a alteração a fim de garantir a coerência com a redação utilizada no artigo 

15.º, n.º 1, da Reformulação da Diretiva Eletricidade, bem como para esclarecer os 

consumidores privados de que não ficarão sujeitos a procedimentos ou encargos que 

penalizem ou dissuadam a sua atividade. 

 

Alteração  927 

Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Têm o direito de realizar o 

autoconsumo e de vender, inclusivamente 

através de contratos de aquisição de 

energia, a sua produção excedentária de 

eletricidade renovável sem estarem sujeitos 

a procedimentos desproporcionados e 

encargos que não reflitam os custos; 

a) Têm o direito de realizar o 

autoconsumo e de vender, inclusivamente 

através de agregadores ou de contratos de 

aquisição de energia, a sua produção 

excedentária de eletricidade renovável sem 

estarem sujeitos a procedimentos e 

encargos onerosos de forma 

discriminatória ou desproporcionada; 

Or. en 
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Alteração  928 

Paul Rübig 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Têm o direito de realizar o 

autoconsumo e de vender, inclusivamente 

através de contratos de aquisição de 

energia, a sua produção excedentária de 

eletricidade renovável sem estarem sujeitos 

a procedimentos desproporcionados e 

encargos que não reflitam os custos; 

a) Têm o direito de realizar o 

autoconsumo, de armazenar e de vender, 

inclusivamente através de contratos de 

aquisição de energia, a sua produção 

excedentária de eletricidade renovável sem 

estarem sujeitos a procedimentos 

desproporcionados e encargos que não 

reflitam os custos; 

Or. en 

Justificação 

Os consumidores privados de energias renováveis devem igualmente ter o direito de 

armazenar eletricidade renovável. 

 

Alteração  929 

Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

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

 

Texto da Comissão Alteração 

 a-A) Têm o direito de instalar e de 

operar sistemas de armazenamento de 

eletricidade combinados com instalações 

que produzam eletricidade renovável para 

autoconsumo sem estarem sujeitos a 

quaisquer encargos, incluindo dupla 

tributação da rede para a eletricidade 

armazenada; 

Or. en 
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Alteração  930 

Carolina Punset 

 

Proposta de diretiva 

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

 

Texto da Comissão Alteração 

 a-A) Os sistemas de armazenamento de 

eletricidade, combinados com instalações 

que produzam eletricidade a partir de 

fontes renováveis para autoconsumo não 

devem estar sujeitos a quaisquer 

encargos. Deve evitar-se a tributação 

direta e a dupla tributação da rede para a 

eletricidade armazenada; 

Or. en 

 

Alteração  931 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Proposta de diretiva 

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

 

Texto da Comissão Alteração 

 a-A) Têm o direito de consumir e de 

armazenar a eletricidade renovável de 

produção própria sem estarem sujeitos a 

quaisquer encargos, impostos ou taxas, 

incluindo taxas de rede; 

Or. en 

 

Alteração  932 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Proposta de diretiva 

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

 

Texto da Comissão Alteração 

 a-B) Não ficam sujeitos a encargos, 

taxas, direitos ou impostos em relação à 
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eletricidade que fornecem à rede ou a 

outros encargos financeiros que 

discriminem a produção de eletricidade; 

Or. en 

 

Alteração  933 

Carolina Punset 

 

Proposta de diretiva 

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

 

Texto da Comissão Alteração 

 a-B) Têm o direito de vender, 

inclusivamente através de contratos de 

aquisição de energia, a sua produção 

excedentária de eletricidade renovável, 

pelo menos, ao preço de mercado; 

Or. en 

 

Alteração  934 

Miroslav Poche 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) Mantêm os seus direitos enquanto 

consumidores; 

b) Mantêm os seus direitos enquanto 

consumidores, assumindo direitos e 

deveres de produtores definidos pelos 

Estados-Membros; 

Or. en 

Justificação 

Deve entender-se o consumidor privado como sendo um consumidor (deve ter o estatuto de 

consumidor) com o direito de fornecer excedentes à rede e detendo determinados direitos e 

obrigações enquanto produtor. 
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Alteração  935 

Barbara Kappel 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) Mantêm os seus direitos enquanto 

consumidores; 

b) Mantêm os seus direitos enquanto 

consumidores no âmbito de aplicação do 

contrato de fornecimento de energia; 

Or. en 

 

Alteração  936 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna 

Virkkunen, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) Mantêm os seus direitos enquanto 

consumidores; 

b) Mantêm os seus direitos enquanto 

consumidores, e; 

Or. en 

 

Alteração  937 

Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

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

 

Texto da Comissão Alteração 

 b-A) Podem decidir tornar-se membros 

de uma comunidade de energias 

renováveis e participar voluntariamente 

em projetos de energias renováveis, de 

forma individual ou coletiva, 

independentemente de serem proprietários 

ou locatários das instalações; 
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Or. en 

 

Alteração  938 

Jaromír Kohlíček 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) Não são considerados como 

fornecedores de energia de acordo com a 

legislação nacional ou da União em 

relação à eletricidade produzida fornecida 

à rede não superior a 10 MWh para as 

famílias e 500 MWh para pessoas 

coletivas, numa base anual; e 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  939 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna Virkkunen, Pilar del 

Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) Não são considerados como 

fornecedores de energia de acordo com a 

legislação nacional ou da União em 

relação à eletricidade produzida fornecida 

à rede não superior a 10 MWh para as 

famílias e 500 MWh para pessoas 

coletivas, numa base anual; e 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  940 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 
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Proposta de diretiva 

Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) Não são considerados como 

fornecedores de energia de acordo com a 

legislação nacional ou da União em relação 

à eletricidade produzida fornecida à rede 

não superior a 10 MWh para as famílias e 

500 MWh para pessoas coletivas, numa 

base anual; e 

c) Não são considerados como 

fornecedores de energia de acordo com a 

legislação nacional ou da União em relação 

à eletricidade produzida fornecida à rede 

não superior a 10 MWh para as famílias e 

500 MWh para pessoas coletivas, numa 

base anual. Caso estas pessoas coletivas 

sejam comunidades de energias 

renováveis ou organismos públicos, 

incluindo municípios ou entidades direta 

ou indiretamente controladas por um 

município, o limite anual deve ser 

calculado como a soma do limite 

individual de todas as famílias do 

município; e 

Or. en 

 

Alteração  941 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 

Telička 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) Não são considerados como 

fornecedores de energia de acordo com a 

legislação nacional ou da União em relação 

à eletricidade produzida fornecida à rede 

não superior a 10 MWh para as famílias e 

500 MWh para pessoas coletivas, numa 

base anual; e 

c) Não são considerados como 

fornecedores de energia de acordo com a 

legislação nacional ou da União em relação 

à eletricidade produzida fornecida à rede 

não superior a 10 MWh para as famílias e 

500 MWh para pessoas coletivas, numa 

base anual, continuando, no entanto, a 

aplicar-se as regras relativas à supervisão 

e os requisitos técnicos relativos à ligação 

às redes; e 

Or. en 
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Alteração  942 

Hans-Olaf Henkel 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) Não são considerados como 

fornecedores de energia de acordo com a 

legislação nacional ou da União em relação 

à eletricidade produzida fornecida à rede 

não superior a 10 MWh para as famílias e 

500 MWh para pessoas coletivas, numa 

base anual; e 

c) Não são considerados como 

fornecedores de energia de acordo com a 

legislação nacional ou da União em relação 

à eletricidade produzida fornecida à rede 

não superior a 10 MWh para as famílias e 

500 MWh para pessoas coletivas, sem 

prejuízo dos procedimentos previstos para 

a supervisão e aprovação de ligações de 

produção às redes por operadores de 

redes de distribuição.  

Or. en 

 

Alteração  943 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) Não são considerados como 

fornecedores de energia de acordo com a 

legislação nacional ou da União em relação 

à eletricidade produzida fornecida à rede 

não superior a 10 MWh para as famílias e 

500 MWh para pessoas coletivas, numa 

base anual; e 

c) Não são considerados como 

fornecedores de energia de acordo com a 

legislação nacional ou da União em relação 

à eletricidade produzida fornecida à rede 

não superior a 500 MWh, numa base anual; 

e 

Or. en 

Justificação 

A alteração do valor serve para alargar as opções de tecnologias de fornecimento próprio 

além da tecnologia fotovoltaica. 
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Alteração  944 

Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) Não são considerados como 

fornecedores de energia de acordo com a 

legislação nacional ou da União em relação 

à eletricidade produzida fornecida à rede 

não superior a 10 MWh para as famílias e 

500 MWh para pessoas coletivas, numa 

base anual; e 

c) Não são considerados como 

fornecedores de energia de acordo com a 

legislação nacional ou da União em relação 

à eletricidade produzida fornecida à rede 

não superior a 500 MWh, numa base anual; 

e 

Or. en 

 

Alteração  945 

Carolina Punset 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

d) Recebem uma remuneração pela 

eletricidade renovável de produção 

própria fornecida à rede que reflita o 

valor de mercado da eletricidade 

fornecida à rede. 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

É importante criar o direito de os consumidores finais se tornarem consumidores privados de 

energia renováveis, alinhando a presente redação com o artigo 15.º da Diretiva MDI, que 

confere o direito de os consumidores finais passarem a ser consumidores ativos. É importante 

especificar que os consumidores privados tanto podem senhorios como inquilinos. A 

eletricidade autoconsumida continua a pertencer ao consumidor privado ou às instalações do 

consumidor privado. Por conseguinte, não deve ser sujeita ao pagamento de quaisquer 

encargos, taxas ou impostos que sejam aplicados à eletricidade excedentária fornecida à 

rede e à eletricidade residual retirada da rede. A eletricidade a partir de fontes de energia 

renováveis para consumo privado e não injetada na rede pública não é subvencionada. 

Assim, o autoconsumo é um modo de tornar mais autossustentável a implantação das 
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energias renováveis. Com o autoconsumo de eletricidade, as centrais de eletricidade têm de 

produzir e transportar menos eletricidade. Deste modo, o autoconsumo diminui as perdas do 

transporte. Quando impulsionados por políticas e medidas de mercado adequadas, os 

padrões do autoconsumo podem ser de fácil utilização pelo sistema, o que significa que a 

eletricidade pode ser autoconsumida quando a rede está congestionada. Neste caso, o 

autoconsumo pode também reduzir os custos da rede. No que respeita à eletricidade 

excedentária fornecida à rede, uma vez que o cálculo do seu valor de mercado pode levar a 

resultados diferentes consoante os parâmetros utilizados, sugere-se que se exija que a 

remuneração corresponda, no mínimo, ao preço de mercado. O armazenamento pode 

igualmente ajudar a rede para efeitos de flexibilidade e compensação, e pode aumentar a 

capacidade de resposta à procura dos consumidores ativos no mercado. O armazenamento 

não deve ficar exposto a qualquer tipo de encargo específico para dar aos consumidores 

sinais corretos em termos de preço, de modo a gerirem os respetivos padrões de consumo. 

 

Alteração  946 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

d) Recebem uma remuneração pela 

eletricidade renovável de produção própria 

fornecida à rede que reflita o valor de 

mercado da eletricidade fornecida à rede. 

d) Recebem uma remuneração pela 

eletricidade renovável de produção própria 

fornecida à rede que reflita o valor de 

mercado da eletricidade fornecida à rede, 

bem como o valor de longo prazo para a 

rede, o ambiente e a sociedade, em 

consonância com a análise custo-

benefício dos recursos de energia 

distribuída, ao abrigo do artigo 59.º da 

[reformulação da Diretiva 2009/72/CE, 

proposta pela COM(2016) 864]. Tal não 

impede os Estados-Membros de criarem 

ou manterem modelos inovadores de 

remuneração, tais como medição líquida 

ou medição líquida virtual. 

Or. en 

Justificação 

A alteração pretende refletir as muitas vantagens que a produção própria pode fornecer ao 

sistema (perda reduzida na linha de transporte, menor desgaste ou quebra na rede, maior 

resiliência, maior capacidade de reação e flexibilidade, etc.). A proposta da Comissão 

apenas reflete o valor da eletricidade fornecida à rede, arriscando-se também a limitar o 

direito de os cidadãos da energia receberem um preço justo pela eletricidade através de 
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modelos, tais como uma abordagem de medição líquida, de medição líquida virtual ou de 

«valor solar». A diretiva deve incluir uma disposição que reconheça o direito de um Estado-

Membro criar ou manter este tipo de abordagens. 

 

Alteração  947 

Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

d) Recebem uma remuneração pela 

eletricidade renovável de produção própria 

fornecida à rede que reflita o valor de 

mercado da eletricidade fornecida à rede. 

d) Recebem uma remuneração pela 

eletricidade renovável de produção própria 

fornecida à rede que reflita, pelo menos, o 

valor de mercado da eletricidade fornecida 

à rede, bem como o valor de longo prazo 

para a rede, o ambiente e a sociedade, em 

consonância com a análise custo-

benefício dos recursos de energia 

distribuída, ao abrigo do artigo 59.º da 

[reformulação da Diretiva 2009/72/CE, 

conforme proposta na COM(2016) 864]. 

Os Estados-Membros podem fixar um 

limiar mais elevado do que o previsto na 

alínea c). 

Or. en 

 

Alteração  948 

Hans-Olaf Henkel 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

d) Recebem uma remuneração pela 

eletricidade renovável de produção própria 

fornecida à rede que reflita o valor de 

mercado da eletricidade fornecida à rede. 

d) Recebem uma remuneração pela 

eletricidade renovável de produção própria 

fornecida à rede que reflita o valor de 

mercado da eletricidade fornecida à rede. 

Os Estados-Membros podem definir um 

limiar superior ao previsto na alínea c), 

sem prejuízo dos procedimentos para o 
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controlo e aprovação de ligações de 

produção às redes pelos operadores das 

redes de distribuição. 

Or. en 

 

Alteração  949 

Eva Kaili 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

d) Recebem uma remuneração pela 

eletricidade renovável de produção própria 

fornecida à rede que reflita o valor de 

mercado da eletricidade fornecida à rede. 

d) Recebem uma remuneração pela 

eletricidade renovável de produção própria 

fornecida à rede que seja equivalente, pelo 

menos, ao preço de mercado. 

 Os Estados-Membros podem fixar um 

limiar mais elevado do que o previsto na 

alínea c). 

Or. en 

 

Alteração  950 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 

Telička 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

d) Recebem uma remuneração pela 

eletricidade renovável de produção própria 

fornecida à rede que reflita o valor de 

mercado da eletricidade fornecida à rede. 

d) No que se refere à eletricidade 

renovável de produção própria fornecida à 

rede, devem poder vendê-la, pelo menos, 

ao valor de mercado, o que pode ser 

efetuado através de contratos de aquisição 

de energia. 

Or. en 
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Alteração  951 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposta de diretiva 

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

 

Texto da Comissão Alteração 

 d-A) São onerados na integralidade dos 

custos que geram com o fornecimento da 

eletricidade renovável de produção 

própria fornecida à rede, incluindo, 

nomeadamente, os encargos da rede os 

custos em matéria de políticas. 

Or. en 

Justificação 

A fim de evitar a divisão entre consumidores e impedir a imposição de encargos injustos aos 

consumidores tradicionais. 

 

Alteração  952 

Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

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

 

Texto da Comissão Alteração 

 d-A) Contribuem para a rede em geral e 

para o custo de desenvolvimento da rede 

de modo proporcionado. 

Or. en 

 

Alteração  953 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova) 
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Texto da Comissão Alteração 

 d-A) Têm prioridade de despacho pelos 

operadores de redes de transporte e 

distribuição. 

Or. en 

 

Alteração  954 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna Virkkunen, 

Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros podem fixar um 

limiar mais elevado do que o previsto na 

alínea c). 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  955 

Jaromír Kohlíček 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros podem fixar um 

limiar mais elevado do que o previsto na 

alínea c). 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  956 

Pilar del Castillo Vera, Francesc Gambús 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 Os Estados-Membros asseguram que o 

autoconsumo não reduz de modo 

injustificado e desproporcionado o 

pagamento das tarifas e encargos na rede 

de eletricidade em comparação com os 

que corresponderiam à soma dos 

consumidores individuais. Os Estados-

Membros asseguram que o autoconsumo 

contribui de forma adequada para os 

custos da rede. 

Or. en 

 

Alteração  957 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Os Estados-Membros podem, de modo 

não discriminatório, promover o consumo 

de eletricidade de produção própria 

tornando este consumo total ou 

parcialmente isento de impostos, encargos 

ou taxas, ao mesmo tempo que asseguram 

uma repartição justa dos custos de 

manutenção da rede. 

Or. en 

 

Alteração  958 

Eva Kaili 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 21 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os Estados-Membros asseguram 

que os consumidores privados de energias 

2. Os Estados-Membros asseguram 

que os consumidores privados de energias 
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renováveis que vivem no mesmo bloco de 

apartamentos múltiplos, ou estão situados 

no mesmo local comercial, local de 

serviços partilhados ou sistema de 

distribuição fechado, podem participar 

conjuntamente no autoconsumo como se 

fossem um consumidor privado de energias 

renováveis individual. Neste caso, o limiar 

estabelecido no n.º 1, alínea c), aplica-se a 

cada consumidor privado de energias 

renováveis em causa. 

renováveis que vivem no mesmo bloco de 

apartamentos múltiplos, área residencial, e 

estão situados no mesmo local comercial, 

industrial, local de serviços partilhados ou 

sistema de distribuição fechado, podem 

participar conjuntamente no autoconsumo 

como se fossem um consumidor privado de 

energias renováveis individual e podem 

beneficiar dos direitos previstos no n.º 1, 

alíneas a) a d). Neste caso, o limiar 

estabelecido no n.º 1, alínea c), aplica-se a 

cada consumidor privado de energias 

renováveis em causa. Os Estados-

Membros podem definir zonas de maior 

dimensão para o autoconsumo coletivo, 

tais como um segmento da rede da 

distribuição. A eletricidade de produção 

própria que flui nos cabos de áreas 

comuns de blocos e locais deve ser 

considerada eletricidade autoconsumida.  

Or. en 

 

Alteração  959 

Hans-Olaf Henkel 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 21 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os Estados-Membros asseguram 

que os consumidores privados de energias 

renováveis que vivem no mesmo bloco de 

apartamentos múltiplos, ou estão situados 

no mesmo local comercial, local de 

serviços partilhados ou sistema de 

distribuição fechado, podem participar 

conjuntamente no autoconsumo como se 

fossem um consumidor privado de energias 

renováveis individual. Neste caso, o limiar 

estabelecido no n.º 1, alínea c), aplica-se a 

cada consumidor privado de energias 

renováveis em causa. 

2. Os Estados-Membros asseguram 

que os consumidores privados de energias 

renováveis que vivem no mesmo bloco de 

apartamentos múltiplos, ou estão situados 

no mesmo local comercial, local de 

serviços partilhados ou no mesmo sistema 

de distribuição fechado, podem participar 

conjuntamente no autoconsumo como se 

fossem um consumidor privado de energias 

renováveis individual. Neste caso, o limiar 

estabelecido no n.º 1, alínea c), aplica-se a 

cada consumidor privado de energias 

renováveis em causa. A energia 

consumida, assim como a energia 

vendida, de todos os consumidores que 

atuam em conjunto será medida de forma 
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precisa e individual de forma a assegurar 

uma justa repartição dos custos com a 

rede e das receitas das vendas de energia. 

Or. en 

 

Alteração  960 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna Virkkunen, Vladimir 

Urutchev 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 21 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os Estados-Membros asseguram 

que os consumidores privados de energias 

renováveis que vivem no mesmo bloco de 

apartamentos múltiplos, ou estão situados 

no mesmo local comercial, local de 

serviços partilhados ou sistema de 

distribuição fechado, podem participar 

conjuntamente no autoconsumo como se 

fossem um consumidor privado de energias 

renováveis individual. Neste caso, o limiar 

estabelecido no n.º 1, alínea c), aplica-se a 

cada consumidor privado de energias 

renováveis em causa. 

2. Os Estados-Membros asseguram 

que os consumidores privados de energias 

renováveis que vivem no mesmo bloco de 

apartamentos múltiplos, ou estão situados 

no mesmo local comercial, local de 

serviços partilhados ou sistema de 

distribuição fechado, podem participar 

conjuntamente no autoconsumo como se 

fossem um consumidor privado de energias 

renováveis individual. 

Or. en 

 

Alteração  961 

Jaromír Kohlíček 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 21 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os Estados-Membros asseguram 

que os consumidores privados de energias 

renováveis que vivem no mesmo bloco de 

apartamentos múltiplos, ou estão situados 

no mesmo local comercial, local de 

serviços partilhados ou sistema de 

2. Os Estados-Membros asseguram 

que os consumidores privados de energias 

renováveis que vivem no mesmo bloco de 

apartamentos múltiplos, ou estão situados 

no mesmo local comercial, local de 

serviços partilhados ou sistema de 
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distribuição fechado, podem participar 

conjuntamente no autoconsumo como se 

fossem um consumidor privado de energias 

renováveis individual. Neste caso, o limiar 

estabelecido no n.º 1, alínea c), aplica-se a 

cada consumidor privado de energias 

renováveis em causa. 

distribuição fechado, podem participar 

conjuntamente no autoconsumo como se 

fossem um consumidor privado de energias 

renováveis individual. 

Or. en 

Justificação 

Os consumidores privados (ou produtores-consumidores) de energias renováveis devem ser 

integrados no mercado da eletricidade. Deve evitar-se todo o tipo de discriminação (positiva 

ou negativa). Os consumidores privados devem ter o direito de vender eletricidade para o 

mercado a um preço que reflete o valor de mercado da eletricidade produzida. Devem 

também ter uma responsabilidade de compensação (artigo 4.º do Regulamento Eletricidade) 

que podem subcontratar ao respetivo fornecedor ou agregador que seja uma parte com 

responsabilidade de compensação. A definição de «fornecedor de energia» não existe no 

pacote da energia limpa, motivo pelo qual a terminologia proposta não é coerente. 

 

Alteração  962 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 21 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os Estados-Membros asseguram 

que os consumidores privados de energias 

renováveis que vivem no mesmo bloco de 

apartamentos múltiplos, ou estão situados 

no mesmo local comercial, local de 

serviços partilhados ou sistema de 

distribuição fechado, podem participar 

conjuntamente no autoconsumo como se 

fossem um consumidor privado de energias 

renováveis individual. Neste caso, o limiar 

estabelecido no n.º 1, alínea c), aplica-se a 

cada consumidor privado de energias 

renováveis em causa. 

2. Os Estados-Membros asseguram 

que os consumidores privados de energias 

renováveis que vivem no mesmo bloco de 

apartamentos múltiplos, área residencial, 

ou estão situados no mesmo local 

comercial, industrial, local de serviços 

públicos ou partilhados ou sistema de 

distribuição fechado, podem participar 

conjuntamente no autoconsumo como se 

fossem um consumidor privado de energias 

renováveis individual. Neste caso, o limiar 

estabelecido no n.º 1, alínea c), aplica-se a 

cada consumidor privado de energias 

renováveis em causa. 

Or. en 
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Alteração  963 

Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 21 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os Estados-Membros asseguram 

que os consumidores privados de energias 

renováveis que vivem no mesmo bloco de 

apartamentos múltiplos, ou estão situados 

no mesmo local comercial, local de 

serviços partilhados ou sistema de 

distribuição fechado, podem participar 

conjuntamente no autoconsumo como se 

fossem um consumidor privado de energias 

renováveis individual. Neste caso, o limiar 

estabelecido no n.º 1, alínea c), aplica-se a 

cada consumidor privado de energias 

renováveis em causa. 

2. Os Estados-Membros asseguram 

que os consumidores privados de energias 

renováveis que vivem no mesmo bloco de 

apartamentos múltiplos, ou estão situados 

nas imediações do edifício, podem 

participar conjuntamente no autoconsumo 

como se fossem um consumidor privado de 

energias renováveis individual. Neste caso, 

o limiar estabelecido no n.º 1, alínea c), 

aplica-se a cada consumidor privado de 

energias renováveis em causa. 

Or. en 

 

Alteração  964 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 21 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os Estados-Membros asseguram 

que os consumidores privados de energias 

renováveis que vivem no mesmo bloco de 

apartamentos múltiplos, ou estão situados 

no mesmo local comercial, local de 

serviços partilhados ou sistema de 

distribuição fechado, podem participar 

conjuntamente no autoconsumo como se 

fossem um consumidor privado de energias 

renováveis individual. Neste caso, o limiar 

estabelecido no n.º 1, alínea c), aplica-se a 

cada consumidor privado de energias 

renováveis em causa. 

2. Os Estados-Membros asseguram 

que os consumidores privados de energias 

renováveis que vivem no mesmo bloco de 

apartamentos múltiplos, ou estão situados 

no mesmo local comercial, industrial, local 

de serviços partilhados ou sistema de 

distribuição fechado, podem participar 

conjuntamente no autoconsumo como se 

fossem um consumidor privado de energias 

renováveis individual. Neste caso, o limiar 

estabelecido no n.º 1, alínea c), aplica-se a 

cada consumidor privado de energias 

renováveis em causa. 
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Or. en 

 

Alteração  965 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 21 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Os Estados-Membros devem 

efetuar uma avaliação dos obstáculos 

existentes e do potencial de 

desenvolvimento do autoconsumo nos 

seus territórios, a fim de estabelecerem 

um quadro propício para promover e 

facilitar o desenvolvimento do 

autoconsumo de energias renováveis. 

Esse quadro deve incluir: 

 a) Medidas específicas, nomeadamente 

incentivos financeiros, a fim de incentivar 

a participação no autoconsumo de 

agregados familiares com baixos 

rendimentos em risco de pobreza 

energética, incluindo os inquilinos; 

 b) Instrumentos que facilitem o acesso a 

financiamento; 

 c) Incentivos para os promotores, para 

que realizem projetos em habitação 

social; 

 d) Incentivos para os proprietários de 

edifícios, para que criem oportunidades 

de autoconsumo para os inquilinos; 

 e) A eliminação de todos os obstáculos 

regulamentares ao autoconsumo de 

energias renováveis; 

 f) Medidas de apoio económico e 

financeiro às administrações públicas 

para estimular o autoconsumo, tendo em 

conta, especialmente, a utilização de 

eletricidade gerada para recarga de 

veículos elétricos e o dever de criar 

medidas de apoio à difusão de informação 

e resultados ao público. 
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 A avaliação e o quadro devem fazer parte 

de planos nacionais em matéria de clima e 

energia em conformidade com o 

Regulamento [sobre a Governação da 

União da Energia]. 

Or. es 

Justificação 

É particularmente importante facilitar a atuação exemplar das administrações e a difusão 

pública das suas ações. 

 

Alteração  966 

Edouard Martin, Pervenche Berès 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 21 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Os Estados-Membros devem efetuar 

uma avaliação dos obstáculos existentes e 

do potencial de desenvolvimento do 

autoconsumo nos seus territórios, a fim de 

criar um quadro propício para promover e 

facilitar o desenvolvimento do 

autoconsumo a partir de fontes 

renováveis. Esse quadro deve incluir: 

 a) Medidas específicas, nomeadamente 

incentivos financeiros, a fim de incentivar 

a participação no autoconsumo de 

agregados familiares com baixos 

rendimentos em risco de pobreza 

energética, incluindo os inquilinos; 

 b) Instrumentos que facilitem o acesso a 

financiamento; 

 c) Incentivos para os promotores para que 

realizem projetos em habitação social; 

 d) Incentivos para que os proprietários de 

imóveis criem oportunidades de 

autoconsumo para os inquilinos; 

 e) A eliminação de todos os obstáculos 

regulamentares ao autoconsumo a partir 

de fontes renováveis; 
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 f) Um combate reforçado contra as 

práticas abusivas de comercialização. 

 Esta avaliação e este quadro devem fazer 

parte dos planos nacionais em matéria de 

energia e clima em conformidade com o 

Regulamento [sobre a Governação da 

União da Energia]. 

Or. fr 

 

Alteração  967 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 21 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Os Estados-Membros devem 

efetuar uma avaliação dos obstáculos 

existentes e do potencial de 

desenvolvimento do autoconsumo nos 

seus territórios, a fim de criar um quadro 

propício para promover e facilitar o 

desenvolvimento de autoconsumo a partir 

de fontes renováveis, tanto para 

eletricidade, como para aquecimento e 

arrefecimento. Esse quadro deve incluir: 

 a) Medidas específicas, nomeadamente 

incentivos financeiros, a fim de incentivar 

a participação no autoconsumo de 

agregados familiares com baixos 

rendimentos em risco de pobreza 

energética, incluindo os inquilinos; 

 b) Instrumentos que facilitem o acesso a 

financiamento; 

 c) Incentivos para os promotores para que 

realizem projetos em habitação social; 

 d) Incentivos para os proprietários de 

edifícios com vista a que criem 

oportunidades de autoconsumo para os 

inquilinos; 

 e) A eliminação de todos os obstáculos 

regulamentares ao autoconsumo a partir 
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de fontes renováveis; 

 Este quadro de avaliação e de apoio deve 

fazer parte dos planos nacionais em 

matéria de clima e energia em 

conformidade com o Regulamento [sobre 

a Governação da União da Energia]. 

Or. en 

Justificação 

É necessário promover tanto a eletricidade renovável como o aquecimento e arrefecimento. 

O aquecimento e o arrefecimento nos nossos edifícios e na indústria representam metade do 

consumo de energia da UE. 

 

Alteração  968 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 21 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Com base numa análise dos 

obstáculos existentes e do potencial, os 

Estados-Membros devem tomar medidas 

para incentivar a participação no 

autoconsumo por parte dos inquilinos e 

das famílias em situação de pobreza, 

incluindo a criação de incentivos para 

facilitar o acesso ao financiamento, bem 

como incentivos para motivar os 

promotores a executar projetos em locais 

de habitação social e para que os 

proprietários de edifícios disponibilizem 

aos seus inquilinos oportunidades de 

autoconsumo. Esta análise deve fazer 

parte dos planos nacionais em matéria de 

energia e clima dos Estados-Membros nos 

termos do Regulamento [sobre a 

Governação, proposto na 

COM(2016)759]. 

Or. en 
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Justificação 

A fim de permitir que todos os membros a sociedade participem na transição energética e que 

beneficiem do autoconsumo, são necessárias disposições específicas que motivem a 

participação no autoconsumo por parte das famílias em situação de pobreza energética e das 

famílias que são locatárias dos locais onde habitam. 

 

Alteração  969 

Dan Nica, Miroslav Poche, Csaba Molnár, Zigmantas Balčytis 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 21 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Os Estados-Membros asseguram 

que os clientes tradicionais não são 

penalizados com a eliminação dos 

obstáculos à participação dos 

consumidores privados/produtores-

consumidores e que as comunidades de 

energia locais não criam custos adicionais 

aos utilizadores finais que decidam 

manter-se como meros consumidores. 

Or. en 

Justificação 

Devem evitar-se encargos injustos para o resto dos consumidores. 

 

Alteração  970 

Eva Kaili 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 21 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. A instalação dos consumidores 

privados de energias renováveis pode ser 

gerida por terceiros para a instalação, 

exploração, incluindo a manutenção e 

medição. 

3. Os Estados-Membros devem 

permitir que as instalações de 
consumidores privados de energias 

renováveis sejam detidas ou geridas por 

terceiros para a instalação, exploração, 

incluindo a manutenção e medição, e 

devem conferir a estas instalações os 
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direitos previstos no artigo 1.º, alíneas a) 

a d). Os consumidores privados devem 

poder contratar um outro fornecedor a 

fim de abranger a procura de eletricidade 

residual. Quando os consumidores 

privados deixem de ocupar as instalações 

e os novos ocupantes das instalações não 

pretendam utilizar a energia produzida 

pela instalação de energias renováveis, a 

legislação dos Estados-Membros deve 

assegurar que a instalação e os eventuais 

incentivos associados possam ser 

transferidos para outros consumidores.  

Or. en 

Justificação 

Um obstáculo à instalação de centrais de eletricidade que utilizam energias renováveis, tais 

como sistemas solares, em edifícios ou próximo de edifícios, nomeadamente edifícios 

ocupados por inquilinos, é a impossibilidade de os consumidores poderem assinar um 

contrato de aquisição de energia com o proprietário da instalação e ter um segundo contrato 

de fornecimento com um prestador de serviço público para a procura de eletricidade 

residual. Por conseguinte, a legislação deve conferir o direito de os clientes poderem 

contratar em simultâneo vários fornecedores. Um outro obstáculo é a incerteza quanto ao 

que acontece se um ou mais ocupantes deixarem o edifício ou deixarem de existir (por 

exemplo, uma empresa que é declarada insolvente) e os novos ocupantes não pretendam o 

fornecimento da eletricidade produzida no local ou numa instalação próxima. A fim de 

incentivar a adesão à produção de energia renovável distribuída, os regulamentos nacionais 

devem permitir que as centrais elétricas sejam retiradas de um local e sejam instaladas 

noutro local mediante uma simples notificação às autoridades públicas ou aos pertinentes 

operadores da rede, sem qualquer perda subsequente de incentivos ou outros benefícios (a 

isto chama-se «levantar e mudar»). 

 

Alteração  971 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 21 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. A instalação dos consumidores 

privados de energias renováveis pode ser 

gerida por terceiros para a instalação, 

exploração, incluindo a manutenção e 

3. A instalação dos consumidores 

privados de energias renováveis pode ser 

gerida por terceiros para a instalação, 

exploração, incluindo a manutenção e 
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medição. medição. A eletricidade de produção 

própria que flui nos cabos de áreas 

comuns de blocos e locais deve ser 

considerada eletricidade autoconsumida. 

Or. en 

 

Alteração  972 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Pavel Telička 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 21 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. A instalação dos consumidores 

privados de energias renováveis pode ser 

gerida por terceiros para a instalação, 

exploração, incluindo a manutenção e 

medição. 

3. A instalação dos consumidores 

privados de energias renováveis pode ser 

gerida por terceiros para a instalação, 

exploração, incluindo a manutenção e 

medição, desde que o risco económico 

associado ao funcionamento da 

instalação continue a pertencer ao 

consumidor privado de energias 

renováveis. 

Or. en 

 

Alteração  973 

Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 21 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. A instalação dos consumidores 

privados de energias renováveis pode ser 

gerida por terceiros para a instalação, 

exploração, incluindo a manutenção e 

medição. 

3. A instalação dos consumidores 

privados de energias renováveis pode ser 

detida ou gerida por terceiros, mediante 

consentimento do consumidor privado, 
para a instalação, exploração, incluindo a 

manutenção e medição. 

Or. en 
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Alteração  974 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 21 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. A instalação dos consumidores 

privados de energias renováveis pode ser 

gerida por terceiros para a instalação, 

exploração, incluindo a manutenção e 

medição. 

3. O consumidor privado de energias 

renováveis pode decidir transferir a gestão 

da sua instalação a terceiros para a 

instalação, exploração, incluindo a 

manutenção e medição. 

Or. en 

Justificação 

O artigo deve garantir que os consumidores privados de energias renováveis têm o direito de 

decidir transferir a gestão das suas instalações a um terceiro. Caso contrário, o artigo pode 

ser interpretado como permitindo aos fornecedores poderem limitar as atividades de 

instalação, exploração e manutenção por parte de terceiros caso as atividades não sejam 

realizadas pelos próprios. 

 

Alteração  975 

Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 21 – n.º 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A. Os Estados-Membros devem 

efetuar uma avaliação dos obstáculos 

existentes e do potencial de 

desenvolvimento do autoconsumo nos 

seus territórios, a fim de criar um quadro 

propício para promover e facilitar o 

desenvolvimento de autoconsumo a partir 

de fontes renováveis. 

 Esse quadro deve incluir: 

 a) Medidas específicas, nomeadamente 

incentivos financeiros, a fim de incentivar 

a participação no autoconsumo de 
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agregados familiares com baixos 

rendimentos em risco de pobreza 

energética, incluindo os inquilinos; 

 b) Instrumentos que facilitem o acesso a 

financiamento; Incentivos para os 

promotores para que realizem projetos em 

habitação social; 

 d) Incentivos para os proprietários de 

edifícios com vista a que criem 

oportunidades de autoconsumo para os 

inquilinos; 

 e) A eliminação de todos os obstáculos 

regulamentares ao autoconsumo a partir 

de fontes renováveis; 

 Este quadro de avaliação e de apoio deve 

fazer parte dos planos nacionais em 

matéria de clima e energia em 

conformidade com o Regulamento [sobre 

a Governação da União da Energia]. 

Or. en 

 

Alteração  976 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 21 – n.º 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A. Os Estados-Membros devem 

definir um objetivo vinculativo 

determinado a nível nacional para a 

quota de energias renováveis produzidas 

por consumidores privados e que deve ser 

alcançado até 2030. Antes da definição do 

referido objetivo, os Estados-Membros 

devem conduzir uma consulta pública que 

inclua, nomeadamente, municípios, 

organizações de consumidores e a 

sociedade civil. Este objetivo deve fazer 

parte dos planos nacionais em matéria de 

energia e clima dos Estados-Membros nos 

termos do Regulamento [sobre a 

Governação, proposto pela 
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COM(2016)759]. 

Or. en 

Justificação 

Os consumidores privados de energias renováveis e as comunidades de energias renováveis 

constituem não só os fatores cruciais que contribuem para uma rápida mudança rumo a uma 

sociedade sustentável e totalmente baseada em energia renovável, mas proporcionam 

também enormes vantagens sociais e económicas a nível local. A definição de objetivos 

específicos relativos ao potencial nacional ajudaria os Estados-Membros a alcançar o 

objetivo global de energias renováveis, a aumentar a riqueza e o bem-estar a nível local e, 

por conseguinte, a nível nacional e, em última análise, a construir um consenso em torno de 

medidas que visem combater as alterações climáticas. 

 

Alteração  977 

Pilar del Castillo Vera, Francesc Gambús, Pilar Ayuso 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 21 – n.º 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A. Os Estados-Membros asseguram 

que as comunidades de energias 

renováveis não reduzem de modo 

injustificado e desproporcionado o 

pagamento das tarifas e encargos na rede 

de eletricidade em comparação com os 

que corresponderiam à soma dos 

consumidores individuais. Os Estados-

Membros asseguram que as comunidades 

de energias renováveis contribuem de 

forma adequada para os custos da rede. 

Or. en 

 

Alteração  978 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 21 – n.º 3-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 3-A. Os Estados-Membros não devem 

impedir os consumidores finais de se 

tornarem consumidores privados de 

energias renováveis através da 

introdução, nomeadamente, de limites de 

capacidade ou de volume a instalações 

simples ou cumulativas, de procedimentos 

onerosos e desproporcionados, encargos, 

disposições contratuais e normas técnicas. 

Or. en 

 

Alteração  979 

Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 22 – n.º 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem assegurar que 

as comunidades de energias renováveis têm 

o direito de produzir, consumir, armazenar 

e comercializar essa energia renovável, 

incluindo através de contratos de aquisição 

de energia, sem estarem sujeitas a 

procedimentos desproporcionados e 

encargos que não reflitam os custos. 

Os Estados-Membros devem assegurar 

que todas as autoridades locais e 

regionais e os consumidores finais têm o 

direito de participar numa comunidade de 

energias renováveis, desde que, no caso 

dos consumidores não domésticos, se trate 

de uma PME cuja participação não 

constitua a sua principal atividade 

comercial ou profissional. Os Estados-

Membros devem assegurar que as 

comunidades de energias renováveis têm o 

direito de produzir, consumir, armazenar e 

comercializar essa energia renovável, 

incluindo através de contratos de aquisição 

de energia, fornecer energia a membros 

da comunidade e em mercados 

organizados, tanto individualmente como 

através de um intermediário, sem estarem 

sujeitas a procedimentos e encargos 

onerosos de forma discriminatória ou 

desproporcionada. 

Or. en 
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Alteração  980 

Paul Rübig 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 22 – n.º 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem assegurar que 

as comunidades de energias renováveis têm 

o direito de produzir, consumir, armazenar 

e comercializar essa energia renovável, 

incluindo através de contratos de aquisição 

de energia, sem estarem sujeitas a 

procedimentos desproporcionados e 

encargos que não reflitam os custos. 

Os Estados-Membros devem assegurar que 

as comunidades de energias renováveis têm 

o direito de produzir, consumir, armazenar 

e comercializar essa energia renovável, 

incluindo através de contratos de aquisição 

de energia, sem estarem sujeitas a 

procedimentos desproporcionados e 

encargos que não reflitam os custos. 

Devem ser estabelecidas normas 

pormenorizadas para as comunidades de 

energias renováveis, tendo em conta que 

estas comunidades não são privilegiadas 

de forma desproporcionada em 

comparação com os fornecedores de 

energia. 

Or. en 

 

Alteração  981 

Werner Langen 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 22 – n.º 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem assegurar que 

as comunidades de energias renováveis têm 

o direito de produzir, consumir, armazenar 

e comercializar essa energia renovável, 

incluindo através de contratos de aquisição 

de energia, sem estarem sujeitas a 

procedimentos desproporcionados e 

encargos que não reflitam os custos. 

Os Estados-Membros devem assegurar que 

as comunidades de energias renováveis têm 

o direito de produzir, consumir, armazenar 

e comercializar essa energia renovável, 

incluindo através de contratos de aquisição 

de energia, sem estarem sujeitas a 

procedimentos desproporcionados e 

encargos que não reflitam os custos, desde 

que os direitos dos consumidores não 

fiquem comprometidos e a discriminação 

direta ou indireta de outros concorrentes 
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seja evitada. 

Or. de 

Justificação 

A criação de um regime especial para as comunidades de energias renováveis acarreta o 

risco de os demais intervenientes no mercado serem discriminados, os direitos dos 

consumidores ficarem comprometidos e surgirem novas áreas de imprecisão. Em princípio, 

deve renunciar-se a um estatuto privilegiado concedido por meio de isenções. 

 

Alteração  982 

Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 22 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Os Estados-Membros asseguram que as 

comunidades de energias renováveis não 

reduzem de modo injustificado e 

desproporcionado o pagamento das 

tarifas e encargos na rede de eletricidade 

em comparação com os que 

corresponderiam à soma dos 

consumidores individuais. Os 

Estados-Membros asseguram que as 

comunidades de energias renováveis 

contribuem de forma adequada para os 

custos da rede. 

Or. en 

 

Alteração  983 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 22 – n.º 1 – parágrafo 2 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

Para efeitos da presente diretiva, uma 

comunidade de energias renováveis deve 

ser uma PME ou uma organização sem fins 

Para efeitos da presente diretiva, uma 

comunidade de energias renováveis deve 

ser uma comunidade de energia local, na 
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lucrativos e os acionistas ou membros que 

cooperam na produção, distribuição, 

armazenamento e abastecimento de energia 

a partir de fontes renováveis, cumpram, 

pelo menos, quatro dos seguintes critérios: 

aceção da [reformulação da 

Diretiva 2009/72/CE, proposta na 

COM(2016) 864] que seja uma PME ou 

uma organização sem fins lucrativos e os 

acionistas ou membros que cooperam na 

produção, distribuição, armazenamento e 

abastecimento de energia a partir de fontes 

renováveis, embora esta cooperação possa 

ocorrer entre os Estados-Membros. Para 

beneficiar do tratamento como 

comunidade de energias renováveis, pelo 

menos 51 % dos membros do conselho de 

administração ou dos órgãos de gestão da 

entidade devem estar reservados para 

membros locais, isto é, representantes de 

interesses socioeconómicos públicos 

locais ou de interesses socioeconómicos 

privados locais ou cidadãos que têm um 

interesse direto na atividade comunitária 

e seu impacto. Além disso, devem 

cumprir, pelo menos, quatro dos seguintes 

critérios: 

Or. en 

 

Alteração  984 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 22 – n.º 1 – parágrafo 2 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

Para efeitos da presente diretiva, uma 

comunidade de energias renováveis deve 

ser uma PME ou uma organização sem fins 

lucrativos e os acionistas ou membros que 

cooperam na produção, distribuição, 

armazenamento e abastecimento de energia 

a partir de fontes renováveis, cumpram, 

pelo menos, quatro dos seguintes critérios: 

Para efeitos da presente diretiva, uma 

comunidade de energias renováveis deve 

ser uma comunidade de energia local, na 

aceção da [reformulação da 

Diretiva 2009/72/CE, proposta na 

COM(2016) 864] que seja uma PME ou 

uma organização sem fins lucrativos e os 

acionistas ou membros que cooperam na 

produção, distribuição, armazenamento e 

abastecimento de energia a partir de fontes 

renováveis. Para beneficiar do tratamento 

como comunidade de energias renováveis, 

pelo menos 51 % dos membros do 

conselho de administração ou dos órgãos 



 

AM\1130434PT.docx 69/160 PE607.899v02-00 

 PT 

de gestão da entidade devem estar 

reservados para membros locais, isto é, 

representantes de interesses 

socioeconómicos públicos locais ou de 

interesses socioeconómicos privados 

locais ou cidadãos que têm um interesse 

direto na atividade comunitária e seu 

impacto. Além disso, devem cumprir, pelo 

menos, quatro dos seguintes critérios: 

Or. en 

 

Alteração  985 

Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 22 – n.º 1 – parágrafo 2 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

Para efeitos da presente diretiva, uma 

comunidade de energias renováveis deve 

ser uma PME ou uma organização sem fins 

lucrativos e os acionistas ou membros que 

cooperam na produção, distribuição, 

armazenamento e abastecimento de energia 

a partir de fontes renováveis, cumpram, 

pelo menos, quatro dos seguintes critérios: 

Para efeitos da presente diretiva, uma 

comunidade de energias renováveis deve 

ser uma comunidade de energia local, na 

aceção da [reformulação da 

Diretiva 2009/72/CE, proposta na 

COM(2016) 864] que seja uma PME ou 

uma organização sem fins lucrativos e os 

acionistas ou membros que cooperam na 

produção, distribuição, armazenamento e 

abastecimento de energia a partir de fontes 

renováveis. Para beneficiar do tratamento 

como comunidade de energias renováveis, 

pelo menos 51 % dos membros do 

conselho de administração ou dos órgãos 

de gestão da entidade devem ser 

reservados para membros locais, isto é, 

representantes de interesses 

socioeconómicos públicos locais ou de 

interesses socioeconómicos privados 

locais ou cidadãos que têm um interesse 

direto na atividade comunitária e seu 

impacto. 

 Além disso, devem cumprir, pelo menos, 

quatro dos seguintes critérios: 
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Or. en 

 

Alteração  986 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 22 – n.º 1 – parágrafo 2 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

Para efeitos da presente diretiva, uma 

comunidade de energias renováveis deve 

ser uma PME ou uma organização sem 

fins lucrativos e os acionistas ou membros 

que cooperam na produção, distribuição, 

armazenamento e abastecimento de energia 

a partir de fontes renováveis, cumpram, 

pelo menos, quatro dos seguintes critérios: 

Para efeitos da presente diretiva, uma 

comunidade de energias renováveis deve 

ser uma associação, uma cooperativa, 

uma parceria, uma organização sem fins 

lucrativos ou outra entidade jurídica que 

seja efetivamente controlada por 
acionistas ou membros locais que 

cooperam na produção, distribuição, 

armazenamento e abastecimento de energia 

a partir de fontes renováveis, cumpram, 

pelo menos, quatro dos seguintes critérios: 

Or. en 

Justificação 

A comunidade de energias renováveis deve ser definida da forma mais ampla possível, a fim 

de lhe fornecer uma ferramenta flexível para o desenvolvimento das fontes de energias 

renováveis. 

 

Alteração  987 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 22 – n.º 1 – parágrafo 2 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

Para efeitos da presente diretiva, uma 

comunidade de energias renováveis deve 

ser uma PME ou uma organização sem fins 

lucrativos e os acionistas ou membros que 

cooperam na produção, distribuição, 

armazenamento e abastecimento de energia 

a partir de fontes renováveis, cumpram, 

Para efeitos da presente diretiva, uma 

comunidade de energias renováveis deve 

ser uma PME a nível local ou uma 

organização sem fins lucrativos a nível 

local e os acionistas ou membros que 

cooperam na produção, distribuição, 

armazenamento e abastecimento de energia 

a partir de fontes renováveis, 
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pelo menos, quatro dos seguintes critérios: representando em larga medida os 

interesses locais e que cumpram, pelo 

menos, quatro dos seguintes critérios: 

Or. en 

 

Alteração  988 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 22 – n.º 1 – parágrafo 2 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

Para efeitos da presente diretiva, uma 

comunidade de energias renováveis deve 

ser uma PME ou uma organização sem fins 

lucrativos e os acionistas ou membros que 

cooperam na produção, distribuição, 

armazenamento e abastecimento de energia 

a partir de fontes renováveis, cumpram, 

pelo menos, quatro dos seguintes critérios: 

Para efeitos da presente diretiva, uma 

comunidade de energias renováveis deve 

ser uma PME, uma entidade pública ou 

empresa pública, ou uma organização sem 

fins lucrativos e os acionistas ou membros 

que cooperam na produção, distribuição, 

armazenamento e abastecimento de energia 

a partir de fontes renováveis, cumpram, 

pelo menos, quatro dos seguintes critérios: 

Or. en 

 

Alteração  989 

Pavel Telička 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 22 – n.º 1 – parágrafo 2 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

Para efeitos da presente diretiva, uma 

comunidade de energias renováveis deve 

ser uma PME ou uma organização sem fins 

lucrativos e os acionistas ou membros que 

cooperam na produção, distribuição, 

armazenamento e abastecimento de energia 

a partir de fontes renováveis, cumpram, 

pelo menos, quatro dos seguintes 

critérios: 

Para efeitos da presente diretiva, uma 

comunidade de energias renováveis deve 

ser uma PME ou uma organização sem fins 

lucrativos e os acionistas ou membros que 

cooperam na produção, distribuição, 

armazenamento e abastecimento de energia 

a partir de fontes renováveis. 
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Or. en 

Justificação 

A promoção das comunidades de energias renováveis deve ser uma opção deixada ao critério 

dos Estados-Membros. Não existe qualquer motivo objetivo para propor uma definição ao 

nível da UE. Além do mais, o artigo é dificilmente exequível ou verificável na prática. Quem 

conseguirá controlar se 4 dos 5 critérios indicados acima são efetivamente cumpridos? O que 

acontece quando o cumprimento dos critérios varia com o tempo, ou seja, quais seriam as 

consequências para as comunidades de energias renováveis? 

 

Alteração  990 

Massimiliano Salini 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 22 – n.º 1 – parágrafo 2 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

Para efeitos da presente diretiva, uma 

comunidade de energias renováveis deve 

ser uma PME ou uma organização sem fins 

lucrativos e os acionistas ou membros que 

cooperam na produção, distribuição, 

armazenamento e abastecimento de energia 

a partir de fontes renováveis, cumpram, 

pelo menos, quatro dos seguintes critérios: 

Para efeitos da presente diretiva, uma 

comunidade de energias renováveis deve 

ser uma PME ou uma organização sem fins 

lucrativos e os acionistas ou membros que 

cooperam na produção, distribuição, 

armazenamento e abastecimento de energia 

a partir de fontes renováveis, cumpram 

todos os seguintes critérios: 

Or. en 

 

Alteração  991 

Flavio Zanonato 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 22 – n.º 1 – parágrafo 2 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

Para efeitos da presente diretiva, uma 

comunidade de energias renováveis deve 

ser uma PME ou uma organização sem fins 

lucrativos e os acionistas ou membros que 

cooperam na produção, distribuição, 

armazenamento e abastecimento de energia 

a partir de fontes renováveis, cumpram, 

Para efeitos da presente diretiva, uma 

comunidade de energias renováveis deve 

ser uma PME ou uma organização sem fins 

lucrativos e os acionistas ou membros que 

cooperam na produção, distribuição, 

armazenamento e abastecimento de energia 

a partir de fontes renováveis, cumpram 
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pelo menos, quatro dos seguintes critérios: todos os seguintes critérios: 

Or. en 

Justificação 

É importante garantir a homogeneidade e a coerência, com vista a assegurar condições 

equitativas ao nível da UE. 

 

Alteração  992 

Pavel Telička 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 22 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Os acionistas ou membros são 

pessoas singulares, autoridades locais, 

incluindo municípios, ou PME que 

operam no setor das energias renováveis; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  993 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 22 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Os acionistas ou membros são 

pessoas singulares, autoridades locais, 

incluindo municípios, ou PME que operam 

no setor das energias renováveis; 

a) Os acionistas ou membros, que 

devem ser vários, são pessoas singulares, 

autoridades locais, incluindo municípios, 

ou PME que operam no setor das energias 

renováveis; 

Or. en 

 

Alteração  994 

Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 
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Proposta de diretiva 

Artigo 22 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Os acionistas ou membros são 

pessoas singulares, autoridades locais, 

incluindo municípios, ou PME que operam 

no setor das energias renováveis; 

a) Os acionistas ou membros, que 

devem ser vários, são pessoas singulares, 

autoridades locais, incluindo municípios, 

ou PME que operam no setor das energias 

renováveis; 

Or. en 

 

Alteração  995 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Jo Leinen 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 22 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Os acionistas ou membros são 

pessoas singulares, autoridades locais, 

incluindo municípios, ou PME que operam 

no setor das energias renováveis; 

a) Os acionistas ou membros, que 

devem ser vários, são pessoas singulares, 

autoridades locais, incluindo municípios, 

ou PME que operam no setor das energias 

renováveis; 

Or. en 

 

Alteração  996 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 22 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Os acionistas ou membros são 

pessoas singulares, autoridades locais, 

incluindo municípios, ou PME que operam 

no setor das energias renováveis; 

a) Os acionistas ou membros são 

pessoas singulares, autoridades locais, 

incluindo municípios, PME ou outras 

entidades jurídicas que operam no setor 

das energias renováveis; 

Or. en 
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Justificação 

A comunidade de energias renováveis deve ser definida da forma mais ampla possível, a fim 

de lhe fornecer uma ferramenta flexível para o desenvolvimento das fontes de energias 

renováveis. 

 

Alteração  997 

Theresa Griffin, Flavio Zanonato, Jude Kirton-Darling, Clare Moody 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 22 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea a-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 a-A) O principal objetivo da 

comunidade, conforme determinado nos 

respetivos estatutos constitutivos, é 

fornecer à comunidade local benefícios 

ambientais, sociais ou económicos, e não 

gerar lucros para os respetivos membros. 

Or. en 

 

Alteração  998 

Pavel Telička 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 22 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) Pelo menos 51 % dos acionistas ou 

membros com direito de voto da entidade 

são pessoas singulares; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  999 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 22 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea b) 
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Texto da Comissão Alteração 

b) Pelo menos 51 % dos acionistas ou 

membros com direito de voto da entidade 

são pessoas singulares; 

b) Pelo menos 51 % dos acionistas ou 

membros com direito de voto da entidade 

são pessoas singulares ou municípios; 

Or. en 

 

Alteração  1000 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 22 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) Pelo menos 51 % dos acionistas ou 

membros com direito de voto da entidade 

são pessoas singulares; 

b) Pelo menos 51 % dos acionistas ou 

membros com direito de voto da entidade 

são pessoas singulares ou organismos 

públicos; 

Or. en 

 

Alteração  1001 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 22 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) Pelo menos 51 % dos acionistas ou 

membros com direito de voto da entidade 

são pessoas singulares; 

b) Pelo menos 10 % dos acionistas ou 

membros com direito de voto da entidade 

são pessoas singulares; 

Or. en 

Justificação 

A comunidade de energias renováveis deve ser definida da forma mais ampla possível, a fim 

de lhe fornecer uma ferramenta flexível para o desenvolvimento das fontes de energias 

renováveis. As pessoas singulares nem sempre serão os principais parceiros. 
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Alteração  1002 

Pavel Telička 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 22 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) Pelo menos 51 % das ações ou 

direitos de participação da entidade são 

propriedade de membros locais, isto é, 

representantes de interesses 

socioeconómicos públicos locais ou de 

interesses socioeconómicos privados 

locais ou cidadãos que têm um interesse 

direto na atividade comunitária e seu 

impacto; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  1003 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 22 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) Pelo menos 51 % das ações ou 

direitos de participação da entidade são 

propriedade de membros locais, isto é, 

representantes de interesses 

socioeconómicos públicos locais ou de 

interesses socioeconómicos privados locais 

ou cidadãos que têm um interesse direto na 

atividade comunitária e seu impacto; 

c) Pelo menos 51 % das ações ou 

direitos de participação da entidade são 

propriedade de membros locais, isto é, 

representantes de autoridades locais, de 

interesses socioeconómicos públicos locais 

ou de interesses socioeconómicos privados 

locais ou cidadãos que têm um interesse 

direto na atividade comunitária e seu 

impacto; 

Or. en 

 

Alteração  1004 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 
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Proposta de diretiva 

Artigo 22 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) Pelo menos 51 % das ações ou 

direitos de participação da entidade são 

propriedade de membros locais, isto é, 

representantes de interesses 

socioeconómicos públicos locais ou de 

interesses socioeconómicos privados locais 

ou cidadãos que têm um interesse direto na 

atividade comunitária e seu impacto; 

c) Pelo menos 51 % das ações ou 

direitos de participação da entidade são 

propriedade de membros locais, isto é, 

representantes de interesses 

socioeconómicos públicos locais ou de 

interesses socioeconómicos privados locais 

ou cidadãos, etc., que têm um interesse 

direto na atividade comunitária e seu 

impacto; 

Or. en 

Justificação 

A comunidade de energias renováveis deve ser definida da forma mais ampla possível, a fim 

de lhe fornecer uma ferramenta flexível para o desenvolvimento das fontes de energias 

renováveis. 

 

Alteração  1005 

Pavel Telička 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 22 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

d) Pelo menos 51 % dos membros do 

conselho de administração ou dos órgãos 

de gestão da entidade estão reservados a 

membros locais, isto é, representantes de 

interesses socioeconómicos públicos 

locais ou de interesses socioeconómicos 

privados locais ou cidadãos que têm um 

interesse direto na atividade comunitária 

e seu impacto; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  1006 

Claude Turmes 
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em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 22 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

d) Pelo menos 51 % dos membros do 

conselho de administração ou dos órgãos 

de gestão da entidade estão reservados a 

membros locais, isto é, representantes de 

interesses socioeconómicos públicos 

locais ou de interesses socioeconómicos 

privados locais ou cidadãos que têm um 

interesse direto na atividade comunitária 

e seu impacto; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  1007 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 22 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

d) Pelo menos 51 % dos membros do 

conselho de administração ou dos órgãos 

de gestão da entidade estão reservados a 

membros locais, isto é, representantes de 

interesses socioeconómicos públicos locais 

ou de interesses socioeconómicos privados 

locais ou cidadãos que têm um interesse 

direto na atividade comunitária e seu 

impacto; 

d) Pelo menos 51 % dos membros do 

conselho de administração ou dos órgãos 

de gestão da entidade estão reservados a 

membros locais, isto é, representantes de 

autoridades locais, de interesses 

socioeconómicos públicos locais ou de 

interesses socioeconómicos privados locais 

ou cidadãos que têm um interesse direto na 

atividade comunitária e seu impacto; 

Or. en 

 

Alteração  1008 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 22 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea d) 
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Texto da Comissão Alteração 

d) Pelo menos 51 % dos membros do 

conselho de administração ou dos órgãos 

de gestão da entidade estão reservados a 

membros locais, isto é, representantes de 

interesses socioeconómicos públicos locais 

ou de interesses socioeconómicos privados 

locais ou cidadãos que têm um interesse 

direto na atividade comunitária e seu 

impacto; 

d) Pelo menos 51 % dos membros do 

conselho de administração ou dos órgãos 

de gestão da entidade estão reservados a 

membros locais, isto é, representantes de 

interesses socioeconómicos públicos locais 

ou de interesses socioeconómicos privados 

locais, cidadãos, etc., que têm um interesse 

direto na atividade comunitária e seu 

impacto; 

Or. en 

Justificação 

A comunidade de energias renováveis deve ser definida da forma mais ampla possível, a fim 

de lhe fornecer uma ferramenta flexível para o desenvolvimento das fontes de energias 

renováveis. 

 

Alteração  1009 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 22 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea d-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 d-A) A participação é aberta a todos os 

potenciais acionistas locais interessados, 

ou seja, representantes de interesses 

socioeconómicos públicos locais ou de 

interesses socioeconómicos privados 

locais ou cidadãos que têm um interesse 

direto na atividade comunitária e seu 

impacto, elegíveis nos termos dos critérios 

da alínea a); 

Or. en 

Justificação 

retrewtws 
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Alteração  1010 

Pavel Telička 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 22 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea e) 

 

Texto da Comissão Alteração 

e) A comunidade não instalou mais 

de 18 MW de capacidade renovável de 

produção de eletricidade, de aquecimento 

e arrefecimento e de transporte, em média 

anual nos últimos 5 anos. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  1011 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 22 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea e) 

 

Texto da Comissão Alteração 

e) A comunidade não instalou mais de 

18 MW de capacidade renovável de 

produção de eletricidade, de aquecimento e 

arrefecimento e de transporte, em média 

anual nos últimos 5 anos. 

e) A comunidade não instalou mais de 

20 MWe ou 50 MWt de capacidade 

renovável de produção de eletricidade, de 

aquecimento e arrefecimento e de 

transporte, em média anual nos últimos 

5 anos. 

Or. en 

Justificação 

A comunidade de energias renováveis deve ser definida da forma mais ampla possível, a fim 

de lhe fornecer uma ferramenta flexível para o desenvolvimento das fontes de energias 

renováveis. A comunidade de energias renováveis, consoante o local e as condições externas, 

pode ter necessidades diversas. É especialmente importante ter em conta igualmente as 

questões relacionadas com a produção de calor. 

 

Alteração  1012 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 
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Proposta de diretiva 

Artigo 22 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea e) 

 

Texto da Comissão Alteração 

e) A comunidade não instalou mais de 

18 MW de capacidade renovável de 

produção de eletricidade, de aquecimento e 

arrefecimento e de transporte, em média 

anual nos últimos 5 anos. 

e) A comunidade não instalou mais de 

40 MW de capacidade renovável de 

produção de eletricidade, de aquecimento e 

arrefecimento e de transporte, em média 

anual nos últimos 5 anos. 

Or. en 

Justificação 

O limite de 18 MW relativo à capacidade instalada em média pela comunidade nos últimos 5 

anos arrisca-se a limitar o potencial de tais comunidades, nomeadamente na medida em que 

nos referimos à capacidade conjunta de eletricidade, aquecimento, arrefecimento e 

transporte. As comunidades de energia na UE já detêm uma capacidade de energia renovável 

superior a 18 MW. 

 

Alteração  1013 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Massimiliano Salini, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 22 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea e) 

 

Texto da Comissão Alteração 

e) A comunidade não instalou mais de 

18 MW de capacidade renovável de 

produção de eletricidade, de aquecimento e 

arrefecimento e de transporte, em média 

anual nos últimos 5 anos. 

e) A comunidade não instalou mais de 

5 MW de capacidade renovável de 

produção de eletricidade, de aquecimento e 

arrefecimento e de transporte, em média 

anual nos últimos 5 anos. 

Or. en 

 

Alteração  1014 

Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 22 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea e-A) (nova) 
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Texto da Comissão Alteração 

 e-A) A participação é voluntária e 

aberta a todos os potenciais acionistas 

locais interessados, ou seja representantes 

de interesses socioeconómicos públicos 

locais ou de interesses socioeconómicos 

privados locais ou cidadãos que têm um 

interesse direto na atividade comunitária 

e seu impacto, elegíveis nos termos dos 

critérios da alínea a) 

Or. en 

 

Alteração  1015 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 22 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea e-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 e-A) A participação é aberta a todos os 

potenciais acionistas locais interessados, 

ou seja representantes de interesses 

socioeconómicos públicos locais ou de 

interesses socioeconómicos privados 

locais ou cidadãos que têm um interesse 

direto na atividade comunitária e seu 

impacto, elegíveis nos termos dos critérios 

da alínea a); 

Or. en 

 

Alteração  1016 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Jo Leinen 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 22 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Sem prejuízo das regras em matéria 

de auxílios estatais, aquando da conceção 

2. Sem prejuízo das regras em matéria 

de auxílios estatais, aquando da conceção e 
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dos regimes de apoio, os Estados-Membros 

devem ter em conta as especificidades das 

comunidades de energias renováveis. 

alteração dos regimes de apoio, os 

Estados-Membros devem ter em conta as 

especificidades das comunidades de 

energias renováveis. Os Estados-Membros 

devem conceber e alterar os regimes de 

apoio no sentido de promover, mas não 

discriminar, as comunidades de energias 

renováveis. Os Estados-Membros devem 

incentivar a cooperação transfronteiriça 

das comunidades de energias renováveis. 

Or. en 

 

Alteração  1017 

Paul Rübig 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 22 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Sem prejuízo das regras em matéria 

de auxílios estatais, aquando da conceção 

dos regimes de apoio, os Estados-Membros 

devem ter em conta as especificidades das 

comunidades de energias renováveis. 

2. Sem prejuízo das regras em matéria 

de auxílios estatais, aquando da conceção 

dos regimes de apoio, os Estados-Membros 

devem ter em conta as especificidades das 

comunidades de energias renováveis, ao 

mesmo tempo que asseguram a existência 

de condições equitativas entre todos os 

produtores de eletricidade a partir de 

fontes de energia renováveis. 

Or. en 

 

Alteração  1018 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna 

Virkkunen, Massimiliano Salini, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir 

Urutchev 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 22 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Sem prejuízo das regras em matéria 

de auxílios estatais, aquando da conceção 

2. Sem prejuízo das regras em matéria 

de auxílios estatais, aquando da conceção 
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dos regimes de apoio, os Estados-Membros 

devem ter em conta as especificidades das 

comunidades de energias renováveis. 

dos regimes de apoio, os Estados-Membros 

devem ter em conta as especificidades das 

comunidades de energias renováveis, ao 

mesmo tempo que asseguram condições 

equitativas entre todos os produtores de 

eletricidade a partir de fontes de energia 

renováveis; 

Or. en 

 

Alteração  1019 

Jaromír Kohlíček 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 22 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Sem prejuízo das regras em matéria 

de auxílios estatais, aquando da conceção 

dos regimes de apoio, os Estados-Membros 

devem ter em conta as especificidades das 

comunidades de energias renováveis. 

2. Sem prejuízo das regras em matéria 

de auxílios estatais, aquando da conceção 

dos regimes de apoio, os Estados-Membros 

devem ter em conta as especificidades das 

comunidades de energias renováveis, ao 

mesmo tempo que asseguram condições 

equitativas entre todos os produtores de 

eletricidade a partir de fontes de energia 

renováveis. 

Or. en 

Justificação 

Os regimes de apoio devem assegurar condições equitativas entre os intervenientes no 

mercado independentemente da sua dimensão, estrutura de propriedade ou forma jurídica. 

Devem existir outras opções para a redução dos riscos para as comunidades de energias 

renováveis, por exemplo, através de uma forma especial de seguro. 

 

Alteração  1020 

Miroslav Poche 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 22 – n.º 2 
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Texto da Comissão Alteração 

2. Sem prejuízo das regras em matéria 

de auxílios estatais, aquando da conceção 

dos regimes de apoio, os Estados-Membros 

devem ter em conta as especificidades das 

comunidades de energias renováveis. 

2. Sem prejuízo das regras em matéria 

de auxílios estatais, aquando da conceção 

dos regimes de apoio, os Estados-Membros 

devem ter em conta as especificidades das 

comunidades de energias renováveis, ao 

mesmo tempo que asseguram condições 

equitativas entre todos os produtores de 

eletricidade a partir de fontes de energia 

renováveis. 

Or. en 

Justificação 

Os regimes de apoio devem assegurar condições equitativas entre os intervenientes do 

mercado independentemente da sua dimensão, estrutura de propriedade ou forma jurídica. 

Devem existir outras opções para a redução dos riscos para as comunidades de energias 

renováveis, por exemplo, através de uma forma especial de seguro. 

 

Alteração  1021 

Barbara Kappel 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 22 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Sem prejuízo das regras em matéria 

de auxílios estatais, aquando da conceção 

dos regimes de apoio, os Estados-Membros 

devem ter em conta as especificidades das 

comunidades de energias renováveis. 

2. Sem prejuízo das regras em matéria 

de auxílios estatais, aquando da conceção 

dos regimes de apoio, os Estados-Membros 

devem ter em conta as especificidades das 

comunidades de energias renováveis, ao 

mesmo tempo que asseguram condições 

equitativas entre todos os produtores de 

eletricidade a partir de fontes de energia 

renováveis. 

Or. en 

 

Alteração  1022 

Evžen Tošenovský 
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Proposta de diretiva 

Artigo 22 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Sem prejuízo das regras em matéria 

de auxílios estatais, aquando da conceção 

dos regimes de apoio, os Estados-Membros 

devem ter em conta as especificidades das 

comunidades de energias renováveis. 

2. Sem prejuízo das regras em matéria 

de auxílios estatais, aquando da conceção 

dos regimes de apoio, os Estados-Membros 

devem ter em conta as especificidades das 

comunidades de energias renováveis, ao 

mesmo tempo que asseguram condições 

equitativas entre todos os produtores de 

eletricidade a partir de fontes de energia 

renováveis. 

Or. en 

 

Alteração  1023 

Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 22 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Sem prejuízo das regras em 

matéria de auxílios estatais, aquando da 

conceção dos regimes de apoio, os 

Estados-Membros devem ter em conta as 

especificidades das comunidades de 

energias renováveis. 

2. Aquando da conceção dos regimes 

de apoio, os Estados-Membros devem ter 

em conta as especificidades das 

comunidades de energias renováveis. 

Or. en 

 

Alteração  1024 

Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 22 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Os Estados-Membros devem 
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efetuar uma avaliação dos obstáculos 

existentes e do potencial de 

desenvolvimento das comunidades de 

energias renováveis nos seus territórios, a 

fim de criar um quadro propício para 

promover e facilitar a participação das 

comunidades de energias renováveis na 

produção, no consumo, no 

armazenamento e na venda de energias 

renováveis. 

 Esse quadro deve incluir: 

 a) Objetivos e medidas específicas para 

ajudar as autoridades locais e regionais a 

permitir a criação de comunidades de 

energias renováveis e a participar 

diretamente; 

 b) Medidas específicas, nomeadamente 

apoio ao investimento, a fim de incentivar 

a participação nas comunidades de 

energias renováveis de famílias com 

baixos rendimentos em risco de pobreza 

energética, incluindo os inquilinos; 

 c) Instrumentos que facilitem o acesso a 

financiamento e a informações; 

 d) Apoio regulamentar e de reforço das 

capacidades das autoridades locais e 

regionais na constituição de comunidades 

locais ativas na produção, no consumo, 

no armazenamento e na venda de 

energias renováveis; 

 e) A eliminação de todos os obstáculos 

regulamentares e administrativos às 

comunidades de energias renováveis; 

 Este quadro de avaliação e de apoio deve 

fazer parte dos planos nacionais 

integrados em matéria de energia e 

alterações climáticas em conformidade 

com o Regulamento [sobre a Governação 

da União da Energia]. 

Or. en 

 

Alteração  1025 

Jeppe Kofod 
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Proposta de diretiva 

Artigo 22 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Os Estados-Membros devem 

aprovar regras aplicáveis às comunidades 

de energias renováveis que assegurem 

que: 

 a) As comunidades de energia não podem 

excluir um único consumidor que, em 

termos geográficos, é considerado como 

pertencendo naturalmente à comunidade 

de energia; 

 b) As comunidades de energia 

estabelecem regras que assegurem um 

tratamento igual e não discriminatório de 

todos os consumidores que participam na 

comunidade de energia; 

 c) As comunidades de energia 

estabelecem regras justas para os 

consumidores que não possam pagar as 

suas faturas energéticas 

momentaneamente ou durante períodos 

de tempo mais longos – em conjunto com 

a proteção dos consumidores que se 

encontram ligados individualmente à rede 

de distribuição; 

 d) Existe a garantia de que as 

comunidades de energia não conduzem a 

distorções do sistema global de energia e 

não imputam custos de energia mais 

elevados aos consumidores que não sejam 

produtores e/ou que não participem nas 

comunidades de energia. 

Or. en 

Justificação 

Devem ser tomadas providências para assegurar que os consumidores vulneráveis nas 

comunidades de energia não são tratados de forma injusta, negligenciados ou forçados. 

 



 

PE607.899v02-00 90/160 AM\1130434PT.docx 

PT 

Alteração  1026 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 22 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Os Estados-Membros devem 

definir um objetivo vinculativo para 2030, 

determinado a nível nacional, para a 

quota de energias renováveis produzidas 

por comunidades de energia. Antes da 

definição do referido objetivo, os Estados-

Membros devem conduzir uma consulta 

pública que inclua, nomeadamente, 

municípios, organizações de 

consumidores e a sociedade civil. Este 

objetivo deve fazer parte dos planos 

nacionais em matéria de energia e clima 

dos Estados-Membros nos termos do 

Regulamento [sobre a Governação, 

proposto na COM(2016)759]. 

Or. en 

Justificação 

Os consumidores privados de energias renováveis e as comunidades de energias renováveis 

constituem não só os fatores cruciais que contribuem para uma rápida mudança rumo a uma 

sociedade sustentável e totalmente baseada em energia renovável, mas proporcionam 

também enormes vantagens sociais e económicas a nível local. A definição de objetivos 

específicos relativos ao potencial nacional ajudaria os Estados-Membros a alcançar o 

objetivo global de energias renováveis, a aumentar a riqueza e o bem-estar a nível local e, 

por conseguinte, a nível nacional e, em última análise, a construir um consenso em torno de 

medidas que visem combater as alterações climáticas. 

 

Alteração  1027 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 22 – n.º 2-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-B. Os Estados-Membros devem 

assegurar que os critérios para as 
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comunidades de energias renováveis são 

concebidos e aplicados de modo a 

garantir que as comunidades de energias 

renováveis não são efetivamente 

controladas por empresas tradicionais de 

energia, incluindo promotores comerciais 

privados e grandes empresas de energia. 

Nomeadamente, os Estados-Membros, 

através das respetivas autoridades 

reguladoras nacionais, devem controlar a 

aplicação dos critérios aplicáveis às 

comunidades de energias renováveis e o 

respetivo tratamento na criação de 

regimes de apoio às energias renováveis, a 

fim de assegurar a transparência, a não 

discriminação e a proteção dos 

consumidores, bem como evitar situações 

abusivas ou efeitos negativos na 

concorrência. 

Or. en 

 

Alteração  1028 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 22 – n.º 2-C (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-C. Os Estados-Membros devem 

assegurar que, para todas as novas 

centrais de energias renováveis e o 

repotenciamento das centrais de energias 

renováveis existentes, as autoridades 

locais e regionais, bem como as pessoas 

singulares e coletivas com interesse direto 

na central de energias renováveis e seus 

impactos, podem participar no projeto 

através de uma comunidade de energias 

renováveis. 

Or. en 
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Alteração  1029 

Werner Langen 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 

 

Texto da Comissão Alteração 

[...] Suprimido 

Or. de 

Justificação 

Eine mengenmäßige Vorgabe zur Erhöhung des Anteils Erneuerbarer Energien im Wärme- 

und Kältesektor ist nicht geeignet, marktbasierte und kostenoptimale Strukturen zur 

Steigerung dieses Anteils herbeizuführen. Besonders im Bereich der Wärme- und 

Kälteversorgung spielen die klimatischen Bedingungen, die Struktur der Märkte für die 

Energieträger und die langjährig gewachsene Gebäudestruktur eine wichtige Rolle für die 

Wahl der Instrumente zur Zielerreichung. Hier dürfen auf europäischer Ebene keine 

einschränkenden oder marktverzerrenden Regeln die Flexibilität auf nationaler Ebene 

einschränken. Um Komplexität und Widersprüche zu vermeiden, sollte der Anteil der 

Erneuerbaren Energien im Wärme- und Kältesektor in der Richtlinie über die 

Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden geregelt werden. 

 

Alteração  1030 

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 23.º Suprimido 

Integração das energias renováveis nas 

instalações de aquecimento e de 

arrefecimento 

 

1. A fim de facilitar a penetração das 

energias renováveis no setor do 

aquecimento e arrefecimento, os 

Estados-Membros devem envidar todos os 

esforços para aumentar a quota de 

energia renovável fornecida para fins de 

aquecimento e arrefecimento em, pelo 

menos, 1 ponto percentual por ano, 

expresso em termos da quota nacional de 
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consumo final de energia e calculada de 

acordo com a metodologia estabelecida no 

artigo 7.º. 

2. Os Estados-Membros podem 

designar e publicar, com base em critérios 

objetivos e não discriminatórios, uma lista 

de medidas e as entidades de execução, 

como os fornecedores de combustíveis, 

que contribuirão para o valor fixado no 

n.º 1. 

 

3. O aumento fixado no n.º 1 pode 

será implementado através de uma ou 

mais das seguintes opções: 

 

a) Incorporação física de energias 

renováveis na energia e de combustíveis 

fornecidos para fins de aquecimento e 

arrefecimento; 

 

b) Medidas diretas de atenuação, tais 

como a instalação de sistemas de 

aquecimento e arrefecimento eficientes 

que utilizem energias renováveis nos 

edifícios ou o uso de energias renováveis 

para o aquecimento e arrefecimento dos 

processos industriais; 

 

c) Medidas de atenuação indiretas 

abrangidas por certificados 

transacionáveis que provem o 

cumprimento da obrigação através do 

apoio às medidas de atenuação indiretas 

efetuadas por outro operador económico, 

tal como um instalador independente de 

tecnologias renováveis ou uma empresa 

de serviços energéticos (ESCO) que presta 

serviços de instalação renováveis. 

 

4. Os Estados-Membros podem 

utilizar as estruturas criadas ao abrigo 

dos regimes nacionais de obrigação de 

eficiência energética referidos no artigo 

7.º-A da Diretiva 2012/27/UE para aplicar 

e controlar as medidas a que se refere o 

n.º 2. 

 

5. As entidades designadas nos 

termos do n.º 2 devem assegurar que a 

sua contribuição é mensurável e 

verificável e devem comunicar 

anualmente, a partir de 30 de junho de 
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2021, à autoridade competente designada 

pelo Estado-Membro, informações sobre: 

a) O montante total da energia 

fornecida para fins de aquecimento e 

arrefecimento; 

 

b) O montante total da energia 

renovável fornecida para fins de 

aquecimento e arrefecimento; 

 

c) A quota de energias renováveis no 

total de energia fornecida para 

aquecimento e arrefecimento; e 

 

d) O tipo de fonte de energia 

renovável. 

 

6. Os Estados-Membros devem 

assegurar que as informações referidas 

no n.º 5 são objeto de verificação pela 

autoridade designada. 

 

Or. en 

 

Alteração  1031 

Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A fim de facilitar a penetração das 

energias renováveis no setor do 

aquecimento e arrefecimento, os Estados-

Membros devem envidar todos os esforços 

para aumentar a quota de energia 

renovável fornecida para fins de 

aquecimento e arrefecimento em, pelo 

menos, 1 ponto percentual por ano, 

expresso em termos da quota nacional de 

consumo final de energia e calculada de 

acordo com a metodologia estabelecida no 

artigo 7.º. 

1. A fim de facilitar a penetração das 

energias renováveis no setor do 

aquecimento e arrefecimento, os Estados-

Membros devem exigir que os 

fornecedores de aquecimento e 

arrefecimento, em conjunto com a 

aplicação do princípio da prioridade da 

eficiência energética e de medidas de 

poupança de energia, aumentem a quota 

de energia renovável fornecida para fins de 

tecnologias de aquecimento e 

arrefecimento em, pelo menos, 2 pontos 

percentuais por ano. Os 2 pontos 

percentuais devem ser considerados como 

uma média dos três anos anteriores. Ao 

conceber as políticas de apoio aos 
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fornecedores de combustível no 

cumprimento das respetivas obrigações, 

os Estados-Membros devem dar 

prioridade às melhores tecnologias 

disponíveis, como as solares térmicas, as 

geotérmicas, bombas de calor de elevada 

eficiência ou eletricidade a partir de 

fontes de energias renováveis. Devem 

incentivar a utilização de biomassa nos 

processos em que seja difícil as outras 

tecnologias renováveis conseguirem um 

desempenho equivalente, nomeadamente 

em aquecimento de processos. 

Or. en 

 

Alteração  1032 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A fim de facilitar a penetração das 

energias renováveis no setor do 

aquecimento e arrefecimento, os 

Estados-Membros devem envidar todos os 

esforços para aumentar a quota de energia 

renovável fornecida para fins de 

aquecimento e arrefecimento em, pelo 

menos, 1 ponto percentual por ano, 

expresso em termos da quota nacional de 

consumo final de energia e calculada de 

acordo com a metodologia estabelecida no 

artigo 7.º. 

1. A fim de facilitar a penetração das 

energias renováveis no setor do 

aquecimento e arrefecimento, os 

Estados-Membros devem envidar todos os 

esforços para aumentar a quota de energia 

renovável fornecida para fins de 

aquecimento e arrefecimento. 

Or. en 

Justificação 

Um aumento da quota de energia renovável fornecida para aquecimento e arrefecimento é 

um passo na direção certa, no entanto, cada Estado-Membro deve decidir individualmente 

quanto ao respetivo cabaz energético (não só em termos de tecnologias renováveis, mas 

também quanto ao modo como são repartidos os objetivos por setor – calor, eletricidade, 

transportes). 
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Alteração  1033 

Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A fim de facilitar a penetração das 

energias renováveis no setor do 

aquecimento e arrefecimento, os Estados-

Membros devem envidar todos os esforços 

para aumentar a quota de energia renovável 

fornecida para fins de aquecimento e 

arrefecimento em, pelo menos, 1 ponto 

percentual por ano, expresso em termos da 

quota nacional de consumo final de energia 

e calculada de acordo com a metodologia 

estabelecida no artigo 7.º. 

1. A fim de facilitar a penetração das 

energias renováveis no setor do 

aquecimento e arrefecimento, os Estados-

Membros devem envidar todos os esforços 

para aumentar a quota de energia renovável 

fornecida para fins de aquecimento e 

arrefecimento, expresso em termos da 

quota nacional de consumo final de energia 

e calculada de acordo com a metodologia 

estabelecida no artigo 7.º. A taxa de 

aumento prevista deve ser fixada pelos 

Estados-Membros na respetiva 

contribuição para o objetivo global até 

2030, em conformidade com o artigo 3.º 

da presente diretiva. 

Or. en 

Justificação 

Existe uma enorme diferença entre a atual quota de energia renovável fornecida para 

aquecimento e arrefecimento entre os Estados-Membros. Para os Estados-Membros em que 

as quotas são já elevadas, já foram tomadas as medidas mais eficazes em termos de custos. 

Assim, medidas adicionais dificilmente seriam implementadas e estariam associadas a um 

custo mais elevado. A atenção deve centrar-se nos Estados-Membros que apresentem quotas 

baixas, nos quais as medidas são facilmente acessíveis e eficaz em termos de custos. Por 

conseguinte, estabelecer que os Estados-Membros devem envidar todos os esforços para 

aumentar a taxa de energia renovável fornecida para aquecimento e arrefecimento não tem 

qualquer sentido, na medida em que não se trata de uma abordagem nem proporcionada nem 

eficaz em termos de custos.  

 

Alteração  1034 

Jaromír Kohlíček 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 – n.º 1 
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Texto da Comissão Alteração 

1. A fim de facilitar a penetração das 

energias renováveis no setor do 

aquecimento e arrefecimento, os Estados-

Membros devem envidar todos os esforços 

para aumentar a quota de energia renovável 

fornecida para fins de aquecimento e 

arrefecimento em, pelo menos, 1 ponto 

percentual por ano, expresso em termos da 

quota nacional de consumo final de energia 

e calculada de acordo com a metodologia 

estabelecida no artigo 7.º. 

1. A fim de facilitar a penetração das 

energias renováveis no setor do 

aquecimento e arrefecimento, os Estados-

Membros devem envidar todos os esforços 

para aumentar a quota de energia renovável 

fornecida para fins de aquecimento e 

arrefecimento, expresso em termos da 

quota nacional de consumo final de energia 

e calculada de acordo com a metodologia 

estabelecida no artigo 7.º. Os Estados-

Membros devem fixar a taxa de aumento 

prevista como parte das respetivas 

contribuições para o objetivo global até 

2030, em conformidade com o artigo 3.º. 

Or. en 

Justificação 

A atual quota de energia renovável fornecida para fins de aquecimento e arrefecimento varia 

grandemente entre os Estados-Membros, devido a circunstâncias variadas, tais como pontos 

de partida diferentes e potenciais diferentes. Estabelecer que os Estados-Membros devem 

envidar todos os esforços para um aumento a uma taxa idêntica para todos não parece ser 

uma medida proporcionada nem eficaz em termos de custos. A taxa de aumento adequada 

deve ser definida por cada um dos Estados-Membros, como parte da estratégia para alcançar 

o objetivo até 2030. 

 

Alteração  1035 

Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A fim de facilitar a penetração das 

energias renováveis no setor do 

aquecimento e arrefecimento, os Estados-

Membros devem envidar todos os esforços 

para aumentar a quota de energia renovável 

fornecida para fins de aquecimento e 

arrefecimento em, pelo menos, 1 ponto 

percentual por ano, expresso em termos da 

quota nacional de consumo final de energia 

1. A fim de facilitar a penetração das 

energias renováveis no setor do 

aquecimento e arrefecimento, os Estados-

Membros devem envidar todos os esforços 

para aumentar a quota de energia renovável 

fornecida, incluindo calor/frio residuais, 

para fins de aquecimento e arrefecimento 

em, pelo menos, 1 ponto percentual por 

ano, até a quota de energia renovável, 
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e calculada de acordo com a metodologia 

estabelecida no artigo 7.º. 
incluindo calor/frio residuais, ser 100 %, 
expresso em termos da quota nacional de 

consumo final de energia e calculada de 

acordo com a metodologia estabelecida no 

artigo 7.º. 

Or. en 

 

Alteração  1036 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A fim de facilitar a penetração das 

energias renováveis no setor do 

aquecimento e arrefecimento, os Estados-

Membros devem envidar todos os esforços 

para aumentar a quota de energia renovável 

fornecida para fins de aquecimento e 

arrefecimento em, pelo menos, 1 ponto 

percentual por ano, expresso em termos da 

quota nacional de consumo final de energia 

e calculada de acordo com a metodologia 

estabelecida no artigo 7.º. 

1. A fim de facilitar a penetração das 

energias renováveis e/ou do calor e frio 

residuais no setor do aquecimento e 

arrefecimento, os Estados-Membros devem 

envidar todos os esforços para aumentar a 

quota de energia renovável e/ou do calor e 

frio residuais fornecidos para fins de 

aquecimento e arrefecimento em, pelo 

menos, 1 ponto percentual por ano, 

expresso em termos da quota nacional de 

consumo final de energia e calculada de 

acordo com a metodologia estabelecida no 

artigo 7.º. 

Or. en 

 

Alteração  1037 

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A fim de facilitar a penetração das 

energias renováveis no setor do 

aquecimento e arrefecimento, os Estados-

1. A fim de facilitar a penetração das 

energias renováveis e/ou do calor e frio 

residuais no setor do aquecimento e 
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Membros devem envidar todos os esforços 

para aumentar a quota de energia renovável 

fornecida para fins de aquecimento e 

arrefecimento em, pelo menos, 1 ponto 

percentual por ano, expresso em termos da 

quota nacional de consumo final de energia 

e calculada de acordo com a metodologia 

estabelecida no artigo 7.º. 

arrefecimento, os Estados-Membros devem 

envidar todos os esforços para aumentar a 

quota de energia renovável e/ou do calor e 

frio residuais fornecidos para fins de 

aquecimento e arrefecimento em, pelo 

menos, 1 ponto percentual por ano, 

expresso em termos da quota nacional de 

consumo final de energia e calculada de 

acordo com a metodologia estabelecida no 

artigo 7.º. 

Or. en 

 

Alteração  1038 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A fim de facilitar a penetração das 

energias renováveis no setor do 

aquecimento e arrefecimento, os Estados-

Membros devem envidar todos os esforços 

para aumentar a quota de energia renovável 

fornecida para fins de aquecimento e 

arrefecimento em, pelo menos, 1 ponto 

percentual por ano, expresso em termos da 

quota nacional de consumo final de energia 

e calculada de acordo com a metodologia 

estabelecida no artigo 7.º. 

1. A fim de facilitar a penetração das 

energias renováveis e/ou do calor e frio 

residuais no setor do aquecimento e 

arrefecimento, os Estados-Membros devem 

envidar todos os esforços para aumentar a 

quota de energia renovável e/ou do calor e 

frio residuais fornecidos para fins de 

aquecimento e arrefecimento em, pelo 

menos, 1 ponto percentual por ano, 

expresso em termos da quota nacional de 

consumo final de energia e calculada de 

acordo com a metodologia estabelecida no 

artigo 7.º. 

Or. en 

 

Alteração  1039 

Miroslav Poche 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 – n.º 1 
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Texto da Comissão Alteração 

1. A fim de facilitar a penetração das 

energias renováveis no setor do 

aquecimento e arrefecimento, os Estados-

Membros devem envidar todos os esforços 

para aumentar a quota de energia renovável 

fornecida para fins de aquecimento e 

arrefecimento em, pelo menos, 1 ponto 

percentual por ano, expresso em termos da 

quota nacional de consumo final de energia 

e calculada de acordo com a metodologia 

estabelecida no artigo 7.º. 

1. A fim de facilitar a penetração das 

energias renováveis e/ou do calor e frio 

residuais no setor do aquecimento e 

arrefecimento, os Estados-Membros devem 

envidar todos os esforços para aumentar a 

quota de energia renovável e/ou do calor e 

frio residuais fornecidos para fins de 

aquecimento e arrefecimento em, pelo 

menos, 2 pontos percentuais por ano, 

expresso em termos da quota nacional de 

consumo final de energia e calculada de 

acordo com a metodologia estabelecida no 

artigo 7.º. 

Or. en 

Justificação 

No aumento da quota de energia renovável no setor do aquecimento e arrefecimento, deve 

ser tida em conta a situação fundamentalmente diferente nos vários Estados-Membros no que 

respeita às condições climáticas e geográficas e outras especificidades nacionais, bem como 

o direito de os Estados-Membros decidirem quanto à escolha do tipo de energias renováveis 

e do seu próprio cabaz energético. O calor residual deve ser tratado de modo idêntico às 

energias renováveis, devendo permitir-se que os Estados-Membros atinjam os respetivos 

objetivos de FER para fins de aquecimento integrando mais calor residual nos seus sistemas. 

 

Alteração  1040 

Barbara Kappel 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A fim de facilitar a penetração das 

energias renováveis no setor do 

aquecimento e arrefecimento, os Estados-

Membros devem envidar todos os esforços 

para aumentar a quota de energia renovável 

fornecida para fins de aquecimento e 

arrefecimento em, pelo menos, 1 ponto 

percentual por ano, expresso em termos 

da quota nacional de consumo final de 

energia e calculada de acordo com a 

1. A fim de facilitar a penetração das 

energias renováveis no setor do 

aquecimento e arrefecimento, os Estados-

Membros devem criar incentivos para 

aumentar a quota de energia renovável 

fornecida, incluindo calor ou frio 

residuais, tendo em conta a viabilidade 

técnica e económica, bem como as 

medidas de investigação e 

desenvolvimento. 
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metodologia estabelecida no artigo 7.º. 

Or. en 

 

Alteração  1041 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A fim de facilitar a penetração das 

energias renováveis no setor do 

aquecimento e arrefecimento, os Estados-

Membros devem envidar todos os esforços 

para aumentar a quota de energia renovável 

fornecida para fins de aquecimento e 

arrefecimento em, pelo menos, 1 ponto 

percentual por ano, expresso em termos da 

quota nacional de consumo final de energia 

e calculada de acordo com a metodologia 

estabelecida no artigo 7.º. 

1. A fim de facilitar a penetração das 

energias renováveis no setor do 

aquecimento e arrefecimento, os Estados-

Membros devem envidar todos os esforços 

para aumentar a quota de energia renovável 

fornecida para fins de aquecimento e 

arrefecimento em, pelo menos, 2 pontos 

percentuais por ano, expresso em termos 

da quota nacional de consumo final de 

energia e calculada de acordo com a 

metodologia estabelecida no artigo 7.º. 

Or. en 

 

Alteração  1042 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A fim de facilitar a penetração das 

energias renováveis no setor do 

aquecimento e arrefecimento, os 

Estados-Membros devem envidar todos os 

esforços para aumentar a quota de energia 

renovável fornecida para fins de 

aquecimento e arrefecimento em, pelo 

menos, 1 ponto percentual por ano, 

expresso em termos da quota nacional de 

consumo final de energia e calculada de 

acordo com a metodologia estabelecida no 

1. A fim de facilitar a penetração das 

energias renováveis para uso térmico 

(calor e frio) no setor industrial, os 

Estados-Membros devem envidar todos os 

esforços para aumentar a quota de energia 

renovável fornecida para fins de 

aquecimento e arrefecimento em, pelo 

menos, 1 ponto percentual por ano, 

expresso em termos da quota nacional de 

consumo final de energia e calculada de 

acordo com a metodologia estabelecida no 
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artigo 7.º. artigo 7.º 

Or. es 

Justificação 

É necessário apoiar a utilização das energias renováveis no setor industrial, onde estas, 

apesar das suas potencialidades, têm de competir com outros combustíveis que contribuem 

grandemente para as alterações climáticas, como é o caso do gás natural ou dos GLP, muitas 

vezes apoiados em excesso, muito além do papel de combustíveis de transição que deveriam 

desempenhar. 

 

Alteração  1043 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, András 

Gyürk, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera, Vladimir 

Urutchev 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A fim de facilitar a penetração das 

energias renováveis no setor do 

aquecimento e arrefecimento, os Estados-

Membros devem envidar todos os esforços 

para aumentar a quota de energia 

renovável fornecida para fins de 

aquecimento e arrefecimento em, pelo 

menos, 1 ponto percentual por ano, 

expresso em termos da quota nacional de 

consumo final de energia e calculada de 

acordo com a metodologia estabelecida no 

artigo 7.º. 

1. A fim de facilitar a penetração das 

energias renováveis no setor do 

aquecimento e arrefecimento, os Estados-

Membros devem criar um quadro de 

incentivos que vise aumentar a quota de 

energia renovável fornecida para fins de 

aquecimento e arrefecimento, expresso em 

termos da quota nacional de consumo final 

de energia e calculada de acordo com a 

metodologia estabelecida no artigo 7.º. 

Or. en 

 

Alteração  1044 

Paul Rübig 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 – n.º 1 



 

AM\1130434PT.docx 103/160 PE607.899v02-00 

 PT 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A fim de facilitar a penetração das 

energias renováveis no setor do 

aquecimento e arrefecimento, os Estados-

Membros devem envidar todos os esforços 

para aumentar a quota de energia renovável 

fornecida para fins de aquecimento e 

arrefecimento em, pelo menos, 1 ponto 

percentual por ano, expresso em termos 

da quota nacional de consumo final de 

energia e calculada de acordo com a 

metodologia estabelecida no artigo 7.º. 

1. A fim de facilitar a penetração das 

energias renováveis no setor do 

aquecimento e arrefecimento, os Estados-

Membros devem envidar todos os esforços 

para aumentar a quota de energia renovável 

fornecida para fins de aquecimento e 

arrefecimento, através da criação de 

incentivos que tenham em conta a 

viabilidade técnica e económica, bem 

como os diferentes níveis de energias 

renováveis já utilizados pelos Estados-

Membros 

Or. en 

Justificação 

Ao contrário do que acontece com a eletricidade e o gás, o calor não pode ser fornecido em 

regiões entre zonas rurais. Por conseguinte, a quota de energias renováveis depende em 

larga medida do potencial técnico e económico. 

 

Alteração  1045 

Fredrick Federley, Carolina Punset 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Se a quota de energia renovável, 

incluindo calor/frio residuais, fornecida 

para fins de aquecimento e arrefecimento 

se situar abaixo dos 60 %, o 

Estado-Membro deve aumentar 

anualmente a quota em, pelo menos, 1 

ponto percentual. 

Or. en 

 

Alteração  1046 

Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 
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Proposta de diretiva 

Artigo 23 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Ao calcular a quota de energia 

renovável fornecida para fins de 

aquecimento e arrefecimento para efeitos 

do n.º 1, os Estados-Membros devem 

contabilizar o calor e o frio residuais 

utilizando um multiplicador de 0,5. 

Or. en 

 

Alteração  1047 

Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 – n.º 1-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-B. Em derrogação do disposto no n.º 

1, os Estados-Membros cuja quota de 

fontes de energia renovável no setor do 

aquecimento e arrefecimento seja 

superior a 50 % podem reduzir para 1 % 

esta obrigação para fornecedores de calor 

e frio. 

Or. en 

 

Alteração  1048 

Paul Rübig 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os Estados-Membros podem 

designar e publicar, com base em critérios 

objetivos e não discriminatórios, uma lista 

2. Os Estados-Membros podem 

designar e publicar, com base em critérios 

objetivos e não discriminatórios, uma lista 
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de medidas e as entidades de execução, 

como os fornecedores de combustíveis, 
que contribuirão para o valor fixado no n.º 

1. 

de medidas que contribuirão para o valor. 

Or. en 

 

Alteração  1049 

Barbara Kappel 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os Estados-Membros podem 

designar e publicar, com base em critérios 

objetivos e não discriminatórios, uma lista 

de medidas e as entidades de execução, 

como os fornecedores de combustíveis, que 

contribuirão para o valor fixado no n.º 1. 

2. Os Estados-Membros podem 

designar e publicar, com base em critérios 

objetivos e não discriminatórios, uma lista 

de medidas, como os fornecedores de 

combustíveis, que contribuirão para o valor 

fixado no n.º 1. 

Or. en 

 

Alteração  1050 

Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os Estados-Membros podem 

designar e publicar, com base em critérios 

objetivos e não discriminatórios, uma lista 

de medidas e as entidades de execução, 

como os fornecedores de combustíveis, 
que contribuirão para o valor fixado no n.º 

1. 

2. Os Estados-Membros devem 

designar e publicar, com base em critérios 

objetivos e não discriminatórios, uma lista 

de medidas e as entidades de execução, que 

devem aplicar o valor fixado no n.º 1. 

Or. en 
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Alteração  1051 

Barbara Kappel 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. O aumento fixado no n.º 1 pode 

será implementado através de uma ou 

mais das seguintes opções: 

Suprimido 

a) Incorporação física de energias 

renováveis na energia e de combustíveis 

fornecidos para fins de aquecimento e 

arrefecimento; 

 

b) Medidas diretas de atenuação, tais 

como a instalação de sistemas de 

aquecimento e arrefecimento eficientes 

que utilizem energias renováveis nos 

edifícios ou o uso de energias renováveis 

para o aquecimento e arrefecimento dos 

processos industriais; 

 

c) Medidas de atenuação indiretas 

abrangidas por certificados 

transacionáveis que provem o 

cumprimento da obrigação através do 

apoio às medidas de atenuação indiretas 

efetuadas por outro operador económico, 

tal como um instalador independente de 

tecnologias renováveis ou uma empresa 

de serviços energéticos (ESCO) que presta 

serviços de instalação renováveis. 

 

Or. en 

 

Alteração  1052 

Paul Rübig 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. O aumento fixado no n.º 1 pode 

será implementado através de uma ou 

Suprimido 
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mais das seguintes opções: 

a) Incorporação física de energias 

renováveis na energia e de combustíveis 

fornecidos para fins de aquecimento e 

arrefecimento; 

 

b) Medidas diretas de atenuação, tais 

como a instalação de sistemas de 

aquecimento e arrefecimento eficientes 

que utilizem energias renováveis nos 

edifícios ou o uso de energias renováveis 

para o aquecimento e arrefecimento dos 

processos industriais; 

 

c) Medidas de atenuação indiretas 

abrangidas por certificados 

transacionáveis que provem o 

cumprimento da obrigação através do 

apoio às medidas de atenuação indiretas 

efetuadas por outro operador económico, 

tal como um instalador independente de 

tecnologias renováveis ou uma empresa 

de serviços energéticos (ESCO) que presta 

serviços de instalação renováveis. 

 

Or. en 

Justificação 

Ao contrário do que acontece com a eletricidade e o gás, o calor não pode ser fornecido em 

regiões entre zonas regulamentadas. Por conseguinte, a quota de energias renováveis 

depende em larga medida do potencial técnico e económico. 

 

Alteração  1053 

Miroslav Poche 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 – n.º 3 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. O aumento fixado no n.º 1 pode 

será implementado através de uma ou mais 

das seguintes opções: 

3. O aumento fixado no n.º 1 pode 

será implementado, nomeadamente, 

através de uma ou mais das seguintes 

opções: 

Or. en 
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Alteração  1054 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 – n.º 3 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Incorporação física de energias 

renováveis na energia e de combustíveis 

fornecidos para fins de aquecimento e 

arrefecimento; 

a) Incorporação física de energias 

renováveis na energia e de combustíveis 

fornecidos para fins de aquecimento e 

arrefecimento, incluindo através de redes 

de aquecimento urbano eficientes na 

aceção da Diretiva 2012/27/UE; 

Or. en 

 

Alteração  1055 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 – n.º 3 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Incorporação física de energias 

renováveis na energia e de combustíveis 

fornecidos para fins de aquecimento e 

arrefecimento; 

a) Incorporação física de energias 

renováveis e/ou de calor e frio residuais 

na energia e de combustíveis fornecidos 

para fins de aquecimento e arrefecimento; 

Or. en 

 

Alteração  1056 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 – n.º 3 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Incorporação física de energias a) Incorporação física de energias 



 

AM\1130434PT.docx 109/160 PE607.899v02-00 

 PT 

renováveis na energia e de combustíveis 

fornecidos para fins de aquecimento e 

arrefecimento; 

renováveis e/ou de calor ou frio residuais 

na energia e de combustíveis fornecidos 

para fins de aquecimento e arrefecimento; 

Or. en 

 

Alteração  1057 

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 – n.º 3 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Incorporação física de energias 

renováveis na energia e de combustíveis 

fornecidos para fins de aquecimento e 

arrefecimento; 

a) Incorporação física de energias 

renováveis e/ou de calor ou frio residuais 

na energia e de combustíveis fornecidos 

para fins de aquecimento e arrefecimento; 

Or. en 

 

Alteração  1058 

Marian-Jean Marinescu 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 – n.º 3 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Incorporação física de energias 

renováveis na energia e de combustíveis 

fornecidos para fins de aquecimento e 

arrefecimento; 

a) Incorporação física de energias 

renováveis e de calor e frio residuais na 

energia e de combustíveis fornecidos para 

fins de aquecimento e arrefecimento; 

Or. en 

 

Alteração  1059 

Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 – n.º 3 – alínea a) 
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Texto da Comissão Alteração 

a) Incorporação física de energias 

renováveis na energia e de combustíveis 

fornecidos para fins de aquecimento e 

arrefecimento; 

a) Incorporação física de energias 

renováveis e de calor ou frio residuais na 

energia e de combustíveis fornecidos para 

fins de aquecimento e arrefecimento; 

Or. en 

 

Alteração  1060 

Miroslav Poche 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 – n.º 3 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Incorporação física de energias 

renováveis na energia e de combustíveis 

fornecidos para fins de aquecimento e 

arrefecimento; 

a) Incorporação física de energias 

renováveis e/ou de calor ou frio residuais 

na energia e de combustíveis fornecidos 

para fins de aquecimento e arrefecimento; 

Or. en 

Justificação 

No aumento da quota de energia renovável no setor do aquecimento e arrefecimento, deve 

ser tida em conta a situação fundamentalmente diferente nos vários Estados-Membros no que 

respeita às condições climáticas e geográficas e outras especificidades nacionais, bem como 

o direito de os Estados-Membros decidirem quanto à escolha do tipo de energias renováveis 

e do seu próprio cabaz energético. O calor residual deve ser tratado de modo idêntico às 

energias renováveis, devendo permitir-se que os Estados-Membros atinjam os respetivos 

objetivos de FER para fins de aquecimento integrando mais calor residual nos seus sistemas. 

 

Alteração  1061 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 – n.º 3 – alínea b) 
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Texto da Comissão Alteração 

b) Medidas diretas de atenuação, tais 

como a instalação de sistemas de 

aquecimento e arrefecimento eficientes que 

utilizem energias renováveis nos edifícios 

ou o uso de energias renováveis para o 

aquecimento e arrefecimento dos processos 

industriais; 

b) Medidas diretas de atenuação, tais 

como a instalação de sistemas de 

aquecimento e arrefecimento eficientes que 

utilizem energias renováveis nos edifícios 

ou o uso de energias renováveis e/ou de 

calor e frio residuais para o aquecimento e 

arrefecimento dos processos industriais; 

Or. en 

 

Alteração  1062 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 – n.º 3 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) Medidas diretas de atenuação, tais 

como a instalação de sistemas de 

aquecimento e arrefecimento eficientes que 

utilizem energias renováveis nos edifícios 

ou o uso de energias renováveis para o 

aquecimento e arrefecimento dos processos 

industriais; 

b) Medidas diretas de atenuação, tais 

como a instalação de sistemas de 

aquecimento e arrefecimento eficientes que 

utilizem energias renováveis nos edifícios 

ou o uso de energias renováveis e/ou de 

calor ou frio residuais para o aquecimento 

e arrefecimento dos processos industriais; 

Or. en 

 

Alteração  1063 

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 – n.º 3 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) Medidas diretas de atenuação, tais 

como a instalação de sistemas de 

aquecimento e arrefecimento eficientes que 

utilizem energias renováveis nos edifícios 

ou o uso de energias renováveis para o 

aquecimento e arrefecimento dos processos 

b) Medidas diretas de atenuação, tais 

como a instalação de sistemas de 

aquecimento e arrefecimento eficientes que 

utilizem energias renováveis nos edifícios 

ou o uso de energias renováveis e/ou de 

calor ou frio residuais para o aquecimento 
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industriais; e arrefecimento dos processos industriais; 

Or. en 

 

Alteração  1064 

Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 – n.º 3 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) Medidas diretas de atenuação, tais 

como a instalação de sistemas de 

aquecimento e arrefecimento eficientes que 

utilizem energias renováveis nos edifícios 

ou o uso de energias renováveis para o 

aquecimento e arrefecimento dos processos 

industriais; 

b) Medidas diretas de atenuação, tais 

como a instalação de sistemas de 

aquecimento e arrefecimento eficientes que 

utilizem energias renováveis nos edifícios 

ou o uso de energias renováveis e de calor 

ou frio residuais para o aquecimento e 

arrefecimento dos processos industriais; 

Or. en 

 

Alteração  1065 

Miroslav Poche 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 – n.º 3 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) Medidas diretas de atenuação, tais 

como a instalação de sistemas de 

aquecimento e arrefecimento eficientes que 

utilizem energias renováveis nos edifícios 

ou o uso de energias renováveis para o 

aquecimento e arrefecimento dos processos 

industriais; 

b) Medidas diretas de atenuação, tais 

como a instalação de sistemas de 

aquecimento e arrefecimento eficientes que 

utilizem energias renováveis nos edifícios 

ou o uso de energias renováveis e/ou de 

calor ou frio residuais para o aquecimento 

e arrefecimento dos processos industriais; 

Or. en 

Justificação 

No aumento da quota de energia renovável no setor do aquecimento e arrefecimento, deve 

ser tida em conta a situação fundamentalmente diferente nos vários Estados-Membros no que 
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respeita às condições climáticas e geográficas e outras especificidades nacionais, bem como 

o direito de os Estados-Membros decidirem quanto à escolha do tipo de energias renováveis 

e do seu próprio cabaz energético. O calor residual deve ser tratado de modo idêntico às 

energias renováveis, devendo permitir-se que os Estados-Membros atinjam os respetivos 

objetivos de FER para fins de aquecimento integrando mais calor residual nos seus sistemas. 

 

Alteração  1066 

Jeppe Kofod 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 – n.º 3 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) Medidas de atenuação indiretas 

abrangidas por certificados 

transacionáveis que provem o 

cumprimento da obrigação através do 

apoio às medidas de atenuação indiretas 

efetuadas por outro operador económico, 

tal como um instalador independente de 

tecnologias renováveis ou uma empresa 

de serviços energéticos (ESCO) que presta 

serviços de instalação renováveis. 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

As garantias de origem não têm praticamente qualquer valor no mercado atual, mas 

arriscam-se a serem aproveitadas como lacuna para a inação na transição para as energias 

renováveis para fins de aquecimento e arrefecimento. 

 

Alteração  1067 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 – n.º 3 – -alínea c-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 c-A) Regimes e instrumentos de 

financiamento ou incentivos económicos 

ou financeiros que contribuam para a 

instalação de equipamentos de 

aquecimento e arrefecimento renováveis e 
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para o desenvolvimento de redes de 

energia que forneçam energia renovável 

para o aquecimento e arrefecimento em 

edifícios e na indústria. 

Or. es 

Justificação 

É necessário ter em conta não apenas apoios financeiros, mas também apoios económicos. 

Alteração  1068 

Pavel Telička 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 – n.º 3 – alínea c-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 c-A) Outras medidas políticas com 

efeito equivalente, tais como, por 

exemplo, medidas fiscais nacionais, 

incentivos financeiros, planeamento 

urbano ou acordos voluntários com a 

indústria ou as autoridades locais. 

Or. en 

 

Alteração  1069 

Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 – n.º 3 – alínea c-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 c-A) Outras medidas políticas com 

efeito equivalente para alcançar o 

aumento estabelecido no n.º 1, tais como 

medidas fiscais nacionais ou outros 

incentivos financeiros; 

Or. en 
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Alteração  1070 

Seán Kelly, Nadine Morano, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna Virkkunen, Luděk 

Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 – n.º 3 – alínea c-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 c-A) Outras medidas políticas com 

efeito equivalente para alcançar o 

aumento estabelecido no n.º 1. 

Or. en 

 

Alteração  1071 

Barbara Kappel 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Os Estados-Membros podem 

utilizar as estruturas criadas ao abrigo 

dos regimes nacionais de obrigação de 

eficiência energética referidos no artigo 

7.º-A da Diretiva 2012/27/UE para aplicar 

e controlar as medidas a que se refere o 

n.º 2. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  1072 

Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Os Estados-Membros podem 

utilizar as estruturas criadas ao abrigo 

dos regimes nacionais de obrigação de 

Suprimido 
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eficiência energética referidos no artigo 

7.º-A da Diretiva 2012/27/UE para aplicar 

e controlar as medidas a que se refere o 

n.º 2. 

Or. en 

 

Alteração  1073 

Paul Rübig 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Os Estados-Membros podem 

utilizar as estruturas criadas ao abrigo 

dos regimes nacionais de obrigação de 

eficiência energética referidos no artigo 

7.º-A da Diretiva 2012/27/UE para aplicar 

e controlar as medidas a que se refere o 

n.º 2. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  1074 

Barbara Kappel 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. As entidades designadas nos 

termos do n.º 2 devem assegurar que a 

sua contribuição é mensurável e 

verificável e devem comunicar 

anualmente, a partir de 30 de junho de 

2021, à autoridade competente designada 

pelo Estado-Membro, informações sobre: 

Suprimido 

a) O montante total da energia 

fornecida para fins de aquecimento e 

arrefecimento; 

 

b) O montante total da energia  
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renovável fornecida para fins de 

aquecimento e arrefecimento; 

c) A quota de energias renováveis no 

total de energia fornecida para 

aquecimento e arrefecimento; e 

 

d) O tipo de fonte de energia 

renovável. 

 

Or. en 

 

Alteração  1075 

Paul Rübig 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. As entidades designadas nos 

termos do n.º 2 devem assegurar que a 

sua contribuição é mensurável e 

verificável e devem comunicar 

anualmente, a partir de 30 de junho de 

2021, à autoridade competente designada 

pelo Estado-Membro, informações sobre: 

Suprimido 

a) O montante total da energia 

fornecida para fins de aquecimento e 

arrefecimento; 

 

b) O montante total da energia 

renovável fornecida para fins de 

aquecimento e arrefecimento; 

 

c) A quota de energias renováveis no 

total de energia fornecida para 

aquecimento e arrefecimento; e 

 

d) O tipo de fonte de energia 

renovável. 

 

Or. en 

Justificação 

Ao contrário do que acontece com a eletricidade e o gás, o calor não pode ser fornecido em 

regiões entre zonas regulamentadas. Por conseguinte, a quota de energias renováveis 

depende em larga medida do potencial técnico e económico. 
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Alteração  1076 

Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 – n.º 5 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) O montante total da energia 

fornecida para fins de aquecimento e 

arrefecimento; 

a) O montante total da energia 

fornecida para fins de aquecimento e 

arrefecimento por tipo de energia 

renovável; 

Or. en 

 

Alteração  1077 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 – n.º 5 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) O montante total da energia 

fornecida para fins de aquecimento e 

arrefecimento; 

a) O montante total da energia 

fornecida para fins de aquecimento e 

arrefecimento por tipo de energia 

renovável; 

Or. en 

 

Alteração  1078 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 – n.º 5 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) O montante total da energia 

renovável fornecida para fins de 

aquecimento e arrefecimento; 

b) O montante total da energia 

renovável fornecida para fins de 

aquecimento e arrefecimento por tipo de 

energia renovável; 
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Or. en 

 

Alteração  1079 

Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 – n.º 5 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) O montante total da energia 

renovável fornecida para fins de 

aquecimento e arrefecimento; 

b) O montante total da energia 

renovável fornecida para fins de 

aquecimento e arrefecimento por tipo de 

energia renovável; 

Or. en 

 

Alteração  1080 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 – n.º 5 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) O montante total da energia 

renovável fornecida para fins de 

aquecimento e arrefecimento; 

b) O montante total da energia 

renovável e/ou de calor e frio residuais 

fornecidos para fins de aquecimento e 

arrefecimento; 

Or. en 

 

Alteração  1081 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 – n.º 5 – alínea b) 
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Texto da Comissão Alteração 

b) O montante total da energia 

renovável fornecida para fins de 

aquecimento e arrefecimento; 

b) O montante total da energia 

renovável e/ou de calor ou frio residuais 

fornecidos para fins de aquecimento e 

arrefecimento; 

Or. en 

 

Alteração  1082 

Miroslav Poche 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 – n.º 5 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) O montante total da energia 

renovável fornecida para fins de 

aquecimento e arrefecimento; 

b) O montante total da energia 

renovável e/ou de calor ou frio residuais 

fornecidos para fins de aquecimento e 

arrefecimento; 

Or. en 

 

Alteração  1083 

Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 – n.º 5 – alínea b-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 b-A) O montante total de calor ou frio 

residuais fornecidos para fins de 

aquecimento e arrefecimento; 

Or. en 

 

Alteração  1084 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 
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Proposta de diretiva 

Artigo 23 – n.º 5 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) A quota de energias renováveis no 

total de energia fornecida para 

aquecimento e arrefecimento; e 

c) A quota de energias renováveis no 

total de energia e/ou de calor ou frio 

residuais fornecidos para aquecimento e 

arrefecimento; e 

Or. en 

 

Alteração  1085 

Miroslav Poche 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 – n.º 5 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) A quota de energias renováveis no 

total de energia fornecida para 

aquecimento e arrefecimento; e 

c) A quota de energias renováveis no 

total de energia e/ou de calor ou frio 

residuais fornecidos para aquecimento e 

arrefecimento; e 

Or. en 

 

Alteração  1086 

Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 – n.º 5 – alínea c-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 c-A) A quota de calor ou frio residuais 

no total de energia fornecida para 

aquecimento e arrefecimento; 

Or. en 
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Alteração  1087 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 – n.º 5 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

d) O tipo de fonte de energia 

renovável. 

d) O tipo de fonte de energia 

renovável e/ou de calor e frio residuais. 

Or. en 

 

Alteração  1088 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 – n.º 5 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

d) O tipo de fonte de energia 

renovável. 

d) O tipo de fonte de energia 

renovável e/ou de calor ou frio residuais. 

Or. en 

 

Alteração  1089 

Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 – n.º 5 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

d) O tipo de fonte de energia 

renovável. 

d) O tipo de fonte de energia 

renovável e de calor ou frio residuais. 

Or. en 
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Alteração  1090 

Miroslav Poche 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 – n.º 5 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

d) O tipo de fonte de energia 

renovável. 

d) O tipo de fonte de energia 

renovável e/ou de calor ou frio residuais. 

Or. en 

Justificação 

No aumento da quota de energia renovável no setor do aquecimento e arrefecimento, deve 

ser tida em conta a situação fundamentalmente diferente nos vários Estados-Membros no que 

respeita às condições climáticas e geográficas e outras especificidades nacionais, bem como 

o direito de os Estados-Membros decidirem quanto à escolha do tipo de energias renováveis 

e do seu próprio cabaz energético. Calor residual deve ser tratado de modo idêntico às 

energias renováveis, devendo permitir-se que os Estados-Membros atinjam os respetivos 

objetivos de FER para fins de aquecimento integrando mais calor residual nos seus sistemas. 

 

Alteração  1091 

Dan Nica, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 – n.º 5 – alínea d-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 d-A) Outras medidas políticas com 

efeito equivalente para alcançar o 

aumento estabelecido no n.º 1. 

Or. en 

 

Alteração  1092 

Barbara Kappel 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 – n.º 6 
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Texto da Comissão Alteração 

6. Os Estados-Membros devem 

assegurar que as informações referidas 

no n.º 5 são objeto de verificação pela 

autoridade designada. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  1093 

Paul Rübig 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. Os Estados-Membros devem 

assegurar que as informações referidas 

no n.º 5 são objeto de verificação pela 

autoridade designada. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  1094 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 – n.º 6-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 6-A. Os Estados-Membros devem 

apoiar a criação de ações e programas 

para combater a pobreza energética neste 

setor. As medidas de apoio neste sentido 

devem ter um financiamento adequado 

dos Estados-Membros e de fundos da UE, 

a fim de garantir o acesso à energia como 

um direito social básico. 

Or. en 
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Alteração  1095 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 – n.º 6-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 6-B. Os Estados-Membros devem criar 

sistemas de aquecimento e arrefecimento 

baseados em energias renováveis, de 

modo economicamente rentável, em novos 

edifícios públicos e ao renovarem edifícios 

públicos antigos. Deve ser dada 

prioridade a edifícios públicos com 

populações vulneráveis, tais como escolas, 

hospitais, lares de terceira idade, etc. 

Or. en 

 

Alteração  1096 

Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 24 – n.º -1 (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 -1. Os Estados-Membros devem 

apoiar a renovação das redes de 

aquecimento e arrefecimento urbano 

existentes, bem como a criação de novas 

redes de alta eficiência, alimentadas 

exclusivamente por fontes de energias 

renováveis e calor ou frio residuais, na 

sequência de uma análise positiva da 

relação custo-benefício em termos 

económicos e ambientais realizada em 

parceria com as autoridades locais 

envolvidas. 

Or. en 
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Alteração  1097 

Seán Kelly, Nadine Morano, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, 

Henna Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 24 – n.º -1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 -1. Os Estados-Membros devem 

envidar todos os esforços para aumentar a 

quota de energia renovável e/ou de calor e 

frio residuais nos sistemas de 

aquecimento e arrefecimento existentes e, 

sempre que tal se mostre viável, a 

produção deve ser uma produção 

combinada de calor e eletricidade 

altamente eficiente. 

Or. en 

 

Alteração  1098 

Pavel Telička 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 24 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem 

garantir que os fornecedores de 

aquecimento e arrefecimento urbano 

fornecem informações aos consumidores 

finais sobre o seu desempenho energético 

e a percentagem de energias renováveis 

nos seus sistemas. Essas informações 

devem estar em conformidade com as 

normas previstas na Diretiva 2010/31/UE. 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

A fim de evitar uma duplicação desnecessária, este número deve ser eliminado, pois a 

obrigação de fornecer informações sobre o cabaz de combustíveis no aquecimento urbano já 
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se encontra abrangida pela Diretiva Eficiência Energética. 

 

Alteração  1099 

Hans-Olaf Henkel 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 24 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem 

garantir que os fornecedores de 

aquecimento e arrefecimento urbano 

fornecem informações aos consumidores 

finais sobre o seu desempenho energético e 

a percentagem de energias renováveis nos 

seus sistemas. Essas informações devem 

estar em conformidade com as normas 

previstas na Diretiva 2010/31/UE. 

1. Os Estados-Membros devem 

garantir que os fornecedores de 

aquecimento e arrefecimento urbano 

fornecem informações aos clientes sobre o 

seu desempenho energético e a 

percentagem de energias renováveis e de 

calor ou frio residuais nos seus sistemas. 

Essas informações devem ser fornecidas 

anualmente e estar em conformidade com 

as normas previstas na Diretiva 

2010/31/UE. 

Or. en 

 

Alteração  1100 

Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 24 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem 

garantir que os fornecedores de 

aquecimento e arrefecimento urbano 

fornecem informações aos consumidores 

finais sobre o seu desempenho energético e 

a percentagem de energias renováveis nos 

seus sistemas. Essas informações devem 

estar em conformidade com as normas 

previstas na Diretiva 2010/31/UE. 

1. Os Estados-Membros devem 

garantir que os fornecedores de 

aquecimento e arrefecimento urbano 

fornecem informações aos consumidores 

finais sobre o seu desempenho energético e 

a percentagem de energias renováveis nos 

seus sistemas. Essas informações devem 

ser fornecidas anualmente ou mediante 

pedido e estar em conformidade com as 

normas previstas na Diretiva 2010/31/UE. 

Or. en 
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Alteração  1101 

András Gyürk, György Hölvényi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 24 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem 

garantir que os fornecedores de 

aquecimento e arrefecimento urbano 

fornecem informações aos consumidores 

finais sobre o seu desempenho energético e 

a percentagem de energias renováveis nos 

seus sistemas. Essas informações devem 

estar em conformidade com as normas 

previstas na Diretiva 2010/31/UE. 

1. Os Estados-Membros devem 

garantir que os fornecedores de 

aquecimento e arrefecimento urbano 

fornecem informações aos consumidores 

finais sobre o seu desempenho energético e 

a percentagem de energias renováveis nos 

seus sistemas; nomeadamente, através de 

rotulagem ecológica. Essas informações 

devem estar em conformidade com as 

normas previstas na Diretiva 2010/31/UE. 

Or. en 

 

Alteração  1102 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir 

Urutchev 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 24 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem 

garantir que os fornecedores de 

aquecimento e arrefecimento urbano 

fornecem informações aos consumidores 

finais sobre o seu desempenho energético e 

a percentagem de energias renováveis nos 

seus sistemas. Essas informações devem 

estar em conformidade com as normas 

previstas na Diretiva 2010/31/UE. 

1. Os Estados-Membros devem 

garantir que os fornecedores de 

aquecimento e arrefecimento urbano 

fornecem informações aos consumidores 

finais sobre o seu desempenho energético e 

a percentagem de energias renováveis nos 

seus sistemas. Essas informações devem 

ser fornecidas anualmente em 

conformidade com as normas previstas na 

Diretiva 2010/31/UE. 

Or. en 
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Alteração  1103 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 24 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem 

garantir que os fornecedores de 

aquecimento e arrefecimento urbano 

fornecem informações aos consumidores 

finais sobre o seu desempenho energético e 

a percentagem de energias renováveis nos 

seus sistemas. Essas informações devem 

estar em conformidade com as normas 

previstas na Diretiva 2010/31/UE. 

1. Os Estados-Membros devem 

garantir que os fornecedores de 

aquecimento e arrefecimento urbano 

fornecem informações aos consumidores 

finais sobre o seu desempenho energético e 

a percentagem de energias renováveis e/ou 

de calor e frio residuais nos seus sistemas. 

Essas informações devem estar em 

conformidade com as normas previstas na 

Diretiva 2010/31/UE. 

Or. en 

 

Alteração  1104 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 24 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem 

garantir que os fornecedores de 

aquecimento e arrefecimento urbano 

fornecem informações aos consumidores 

finais sobre o seu desempenho energético e 

a percentagem de energias renováveis nos 

seus sistemas. Essas informações devem 

estar em conformidade com as normas 

previstas na Diretiva 2010/31/UE. 

1. Os Estados-Membros devem 

garantir que os fornecedores de 

aquecimento e arrefecimento urbano 

fornecem informações aos parceiros 

contratuais sobre o seu desempenho 

energético e a percentagem de energias 

renováveis nos seus sistemas. Essas 

informações devem estar em conformidade 

com as normas previstas na Diretiva 

2010/31/UE. 

Or. en 

Justificação 

Não pode ser exigido aos fornecedores de calor que forneçam informações aos 
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consumidores, com os quais os fornecedores não têm uma relação contratual. 

 

Alteração  1105 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 24 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem 

garantir que os fornecedores de 

aquecimento e arrefecimento urbano 

fornecem informações aos consumidores 

finais sobre o seu desempenho energético e 

a percentagem de energias renováveis nos 

seus sistemas. Essas informações devem 

estar em conformidade com as normas 

previstas na Diretiva 2010/31/UE. 

1. Os Estados-Membros devem 

garantir que os fornecedores de 

aquecimento e arrefecimento urbano 

fornecem informações aos respetivos 

clientes finais sobre o seu desempenho 

energético e a percentagem de energias 

renováveis nos seus sistemas. Essas 

informações devem estar em conformidade 

com as normas previstas na Diretiva 

2010/31/UE. 

Or. en 

 

Alteração  1106 

Barbara Kappel 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 24 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem 

garantir que os fornecedores de 

aquecimento e arrefecimento urbano 

fornecem informações aos consumidores 

finais sobre o seu desempenho energético e 

a percentagem de energias renováveis nos 

seus sistemas. Essas informações devem 

estar em conformidade com as normas 

previstas na Diretiva 2010/31/UE. 

1. Os Estados-Membros devem 

garantir que os fornecedores de 

aquecimento e arrefecimento urbano 

fornecem informações aos clientes sobre o 

seu desempenho energético e a 

percentagem de energias renováveis nos 

seus sistemas. Essas informações devem 

estar em conformidade com as normas 

previstas na Diretiva 2010/31/UE. 

Or. en 
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Alteração  1107 

András Gyürk, György Hölvényi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 24 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os Estados-Membros tomam as 

medidas necessárias para permitir que os 

clientes dos sistemas de aquecimento ou 

arrefecimento urbanos que não são 

considerados «aquecimento e 

arrefecimento urbano eficiente» na aceção 

do artigo 2.º, n.º 41, da Diretiva 

2012/27/UE, se possam retirar do sistema, 

de modo a poderem autoproduzir 

aquecimento ou arrefecimento a partir de 

fontes de energia renováveis, ou mudar 

para outro fornecedor de calor ou de frio 

que tenha acesso ao sistema a que se refere 

o n.º 4. 

2. Os Estados-Membros tomam as 

medidas necessárias para permitir que os 

clientes dos sistemas de aquecimento ou 

arrefecimento urbanos que não são 

considerados «aquecimento e 

arrefecimento urbano eficiente» na aceção 

do artigo 2.º, n.º 41, da Diretiva 

2012/27/UE, se possam retirar do sistema, 

de modo a poderem autoproduzir 

aquecimento ou arrefecimento a partir de 

fontes de energia renováveis, ou mudar 

para outro fornecedor de calor ou de frio 

que tenha acesso ao sistema a que se refere 

o n.º 4. A modernização de sistemas de 

aquecimento e arrefecimento urbanos não 

eficientes, incluindo a mudança dos 

sistemas de aquecimento ou 

arrefecimento de fontes de energia fósseis 

para fontes de energia renováveis ou à 

base de resíduos, deve ser mais promovida 

através de meios adequados. 

Or. en 

 

Alteração  1108 

Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 24 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os Estados-Membros tomam as 

medidas necessárias para permitir que os 

clientes dos sistemas de aquecimento ou 

arrefecimento urbanos que não são 

considerados «aquecimento e 

arrefecimento urbano eficiente» na aceção 

do artigo 2.º, n.º 41, da Diretiva 

2. Os Estados-Membros tomam as 

medidas necessárias para permitir que os 

clientes dos sistemas de aquecimento ou 

arrefecimento urbanos que não são 

considerados «aquecimento e 

arrefecimento urbano eficiente» na aceção 

do artigo 2.º, n.º 41, da Diretiva 
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2012/27/UE, se possam retirar do sistema, 

de modo a poderem autoproduzir 

aquecimento ou arrefecimento a partir de 

fontes de energia renováveis, ou mudar 

para outro fornecedor de calor ou de frio 

que tenha acesso ao sistema a que se refere 

o n.º 4. 

2012/27/UE, se possam retirar do sistema, 

de modo a poderem autoproduzir 

aquecimento ou arrefecimento a partir de 

fontes de energia renováveis, ou mudar 

para outro fornecedor de calor ou de frio 

que tenha acesso ao sistema a que se refere 

o n.º 4. Esta desconexão pode ser objeto 

de uma indemnização a fim de cobrir a 

parte não amortizada dos investimentos 

feitos para a conexão do referido cliente, 

bem como os outros investimentos ou 

custos de desconexão não amortizados. 

Or. fr 

Alteração  1109 

Hans-Olaf Henkel 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 24 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os Estados-Membros tomam as 

medidas necessárias para permitir que os 

clientes dos sistemas de aquecimento ou 

arrefecimento urbanos que não são 

considerados «aquecimento e 

arrefecimento urbano eficiente» na aceção 

do artigo 2.º, n.º 41, da Diretiva 

2012/27/UE, se possam retirar do sistema, 

de modo a poderem autoproduzir 

aquecimento ou arrefecimento a partir de 

fontes de energia renováveis, ou mudar 

para outro fornecedor de calor ou de frio 

que tenha acesso ao sistema a que se refere 

o n.º 4. 

2. Os Estados-Membros tomam as 

medidas necessárias para permitir que, 

cinco anos após a entrada em vigor da 

diretiva, os clientes dos sistemas de 

aquecimento ou arrefecimento urbanos que 

não são considerados «aquecimento e 

arrefecimento urbano eficiente» na aceção 

do artigo 2.º, n.º 41, da Diretiva 

2012/27/UE, possam cancelar os 

respetivos contratos com o operador de 

aquecimento e arrefecimento urbano, se 

possam retirar do sistema, de modo a 

poderem autoproduzir aquecimento ou 

arrefecimento a partir de fontes de energia 

renováveis, ou mudar para outro 

fornecedor de calor ou de frio que tenha 

acesso ao sistema a que se refere o n.º 4. 

Or. en 

 

Alteração  1110 

Pavel Telička 
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Proposta de diretiva 

Artigo 24 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os Estados-Membros tomam as 

medidas necessárias para permitir que os 

clientes dos sistemas de aquecimento ou 

arrefecimento urbanos que não são 

considerados «aquecimento e 

arrefecimento urbano eficiente» na aceção 

do artigo 2.º, n.º 41, da Diretiva 

2012/27/UE, se possam retirar do sistema, 

de modo a poderem autoproduzir 

aquecimento ou arrefecimento a partir de 

fontes de energia renováveis, ou mudar 

para outro fornecedor de calor ou de frio 

que tenha acesso ao sistema a que se refere 

o n.º 4. 

2. Os Estados-Membros tomam as 

medidas necessárias para permitir que os 

clientes dos sistemas de aquecimento ou 

arrefecimento urbanos que não são 

considerados «aquecimento e 

arrefecimento urbano eficiente» na aceção 

do artigo 2.º, n.º 41, da Diretiva 

2012/27/UE, possam resolver o contrato 

com o fornecedor de aquecimento e 

arrefecimento urbano e, em seguida, se 

possam eventualmente retirar do sistema, 

de modo a poderem autoproduzir 

aquecimento ou arrefecimento a partir de 

fontes de energia renováveis, ou mudar 

para outro fornecedor de calor ou de frio 

que tenha acesso ao sistema a que se refere 

o n.º 4. 

Or. en 

 

Alteração  1111 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 24 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os Estados-Membros tomam as 

medidas necessárias para permitir que os 

clientes dos sistemas de aquecimento ou 

arrefecimento urbanos que não são 

considerados «aquecimento e 

arrefecimento urbano eficiente» na aceção 

do artigo 2.º, n.º 41, da Diretiva 

2012/27/UE, se possam retirar do sistema, 

de modo a poderem autoproduzir 

aquecimento ou arrefecimento a partir de 

fontes de energia renováveis, ou mudar 

para outro fornecedor de calor ou de frio 

que tenha acesso ao sistema a que se refere 

o n.º 4. 

2. Os Estados-Membros tomam as 

medidas necessárias para permitir que os 

clientes dos sistemas de aquecimento ou 

arrefecimento urbanos que não são 

considerados «aquecimento e 

arrefecimento urbano eficiente», nem o 

venham a ser num prazo de cinco anos 

em conformidade com os respetivos 

planos de investimento, na aceção do 

artigo 2.º, n.º 41, da Diretiva 2012/27/UE, 

se possam retirar do sistema, de modo a 

poderem autoproduzir aquecimento ou 

arrefecimento a partir de fontes de energia 

renováveis, ou mudar para outro 
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fornecedor de calor ou de frio que tenha 

acesso ao sistema a que se refere o n.º 4. 

Or. en 

Justificação 

É crucial conceder um período transitório aos proprietários de sistemas de aquecimento e 

arrefecimento urbano não eficientes que encetaram um investimento de longo prazo 

destinado a criar um sistema eficiente. Uma autoridade independente deve ter competência 

para verificar se os planos de investimento acima mencionados permitem que tal sistema se 

torne um sistema de aquecimento e arrefecimento urbano eficiente nos anos que se seguem. 

 

Alteração  1112 

Flavio Zanonato 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 24 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os Estados-Membros tomam as 

medidas necessárias para permitir que os 

clientes dos sistemas de aquecimento ou 

arrefecimento urbanos que não são 

considerados «aquecimento e 

arrefecimento urbano eficiente» na 

aceção do artigo 2.º, n.º 41, da Diretiva 

2012/27/UE, se possam retirar do sistema, 

de modo a poderem autoproduzir 

aquecimento ou arrefecimento a partir de 

fontes de energia renováveis, ou mudar 

para outro fornecedor de calor ou de frio 

que tenha acesso ao sistema a que se refere 

o n.º 4. 

2. Os Estados-Membros tomam as 

medidas necessárias para permitir que os 

clientes dos sistemas de aquecimento ou 

arrefecimento urbanos se possam retirar do 

sistema, de modo a poderem autoproduzir 

aquecimento ou arrefecimento a partir de 

fontes de energia renováveis, ou mudar 

para outro fornecedor de calor ou de frio 

que tenha acesso ao sistema a que se refere 

o n.º 4. 

Or. en 

Justificação 

Dadas as especificidades do setor do aquecimento e arrefecimento, deve ser garantida a 

neutralidade tecnológica. Por conseguinte, os participantes no mercado devem poder retirar-

se e mudar entre tecnologias diferentes. 
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Alteração  1113 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 24 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os Estados-Membros tomam as 

medidas necessárias para permitir que os 

clientes dos sistemas de aquecimento ou 

arrefecimento urbanos que não são 

considerados «aquecimento e 

arrefecimento urbano eficiente» na aceção 

do artigo 2.º, n.º 41, da Diretiva 

2012/27/UE, se possam retirar do sistema, 

de modo a poderem autoproduzir 

aquecimento ou arrefecimento a partir de 

fontes de energia renováveis, ou mudar 

para outro fornecedor de calor ou de frio 

que tenha acesso ao sistema a que se refere 

o n.º 4. 

2. Os Estados-Membros tomam as 

medidas necessárias para permitir que os 

clientes dos sistemas de aquecimento ou 

arrefecimento urbanos que não são 

considerados «aquecimento e 

arrefecimento urbano eficiente» na aceção 

do artigo 2.º, n.º 41, da Diretiva 

2012/27/UE, se possam retirar do sistema, 

de modo a poderem utilizar eles próprios 

aquecimento ou arrefecimento fornecidos 

por energias renováveis ou através de 

aparelhos de aquecimento e 

arrefecimento eficientes, ou mudar para 

outro fornecedor de calor ou de frio que 

tenha acesso ao sistema a que se refere o 

n.º 4. 

Or. en 

 

Alteração  1114 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 24 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os Estados-Membros tomam as 

medidas necessárias para permitir que os 

clientes dos sistemas de aquecimento ou 

arrefecimento urbanos que não são 

considerados «aquecimento e 

arrefecimento urbano eficiente» na aceção 

do artigo 2.º, n.º 41, da Diretiva 

2012/27/UE, se possam retirar do sistema, 

de modo a poderem autoproduzir 

aquecimento ou arrefecimento a partir de 

fontes de energia renováveis, ou mudar 

para outro fornecedor de calor ou de frio 

2. Os Estados-Membros tomam as 

medidas necessárias para permitir que os 

clientes dos sistemas de aquecimento ou 

arrefecimento urbanos que não são 

considerados «aquecimento e 

arrefecimento urbano eficiente» na aceção 

do artigo 2.º, n.º 41, da Diretiva 

2012/27/UE, se possam retirar do sistema, 

de modo a poderem autoproduzir 

aquecimento ou arrefecimento a partir de 

fontes de energia renováveis. 
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que tenha acesso ao sistema a que se 

refere o n.º 4. 

Or. en 

 

Alteração  1115 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 24 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os Estados-Membros tomam as 

medidas necessárias para permitir que os 

clientes dos sistemas de aquecimento ou 

arrefecimento urbanos que não são 

considerados «aquecimento e 

arrefecimento urbano eficiente» na aceção 

do artigo 2.º, n.º 41, da Diretiva 

2012/27/UE, se possam retirar do sistema, 

de modo a poderem autoproduzir 

aquecimento ou arrefecimento a partir de 

fontes de energia renováveis, ou mudar 

para outro fornecedor de calor ou de frio 

que tenha acesso ao sistema a que se refere 

o n.º 4. 

2. Os Estados-Membros tomam as 

medidas necessárias para permitir que os 

clientes dos sistemas de aquecimento ou 

arrefecimento urbanos que não são 

considerados «aquecimento e 

arrefecimento urbano eficiente» na aceção 

do artigo 2.º, n.º 41, da Diretiva 

2012/27/UE, possam cessar os seus 

contratos com o operador de aquecimento 

e arrefecimento urbano, de modo a 

poderem autoproduzir aquecimento ou 

arrefecimento a partir de fontes de energia 

renováveis, ou mudar para outro 

fornecedor de calor ou de frio que tenha 

acesso ao sistema a que se refere o n.º 4. 

Or. en 

 

Alteração  1116 

Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 24 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os Estados-Membros tomam as 

medidas necessárias para permitir que os 

clientes dos sistemas de aquecimento ou 

arrefecimento urbanos que não são 

2. Os Estados-Membros tomam as 

medidas necessárias para permitir que os 

clientes dos sistemas de aquecimento ou 

arrefecimento urbanos que não são 
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considerados «aquecimento e 

arrefecimento urbano eficiente» na aceção 

do artigo 2.º, n.º 41, da Diretiva 

2012/27/UE, se possam retirar do sistema, 

de modo a poderem autoproduzir 

aquecimento ou arrefecimento a partir de 

fontes de energia renováveis, ou mudar 

para outro fornecedor de calor ou de frio 

que tenha acesso ao sistema a que se refere 

o n.º 4. 

considerados «aquecimento e 

arrefecimento urbano eficiente» na aceção 

do artigo 2.º, n.º 41, da Diretiva 

2012/27/UE, possam cessar o seu contrato 

com o operador de aquecimento e 

arrefecimento urbano, de modo a poderem 

autoproduzir aquecimento ou 

arrefecimento a partir de fontes de energia 

renováveis, ou mudar para outro 

fornecedor de calor ou de frio que tenha 

acesso ao sistema a que se refere o n.º 4. 

Or. en 

 

Alteração  1117 

Flavio Zanonato 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 24 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Os Estados-Membros podem 

restringir o direito de desligar ou mudar 

de fornecedor para os clientes que possam 

provar que a solução alternativa de 

abastecimento de aquecimento ou 

arrefecimento conduz a um melhor 

desempenho energético. A avaliação do 

desempenho da solução de abastecimento 

alternativa pode basear-se no certificado 

de desempenho energético, tal como 

definido na Diretiva 2010/31/UE. 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

Harmonização com a alteração ao artigo 24.º, n.º 2. 

 

Alteração  1118 

Carlos Zorrinho 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 24 – n.º 3 
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Texto da Comissão Alteração 

3. Os Estados-Membros podem 

restringir o direito de desligar ou mudar 

de fornecedor para os clientes que possam 

provar que a solução alternativa de 

abastecimento de aquecimento ou 

arrefecimento conduz a um melhor 

desempenho energético. A avaliação do 

desempenho da solução de abastecimento 

alternativa pode basear-se no certificado 

de desempenho energético, tal como 

definido na Diretiva 2010/31/UE. 

3. Os Estados-Membros podem 

restringir o direito de desligar ou mudar de 

fornecedor para os clientes que possam 

provar que a solução alternativa de 

abastecimento de aquecimento ou 

arrefecimento conduz a um melhor 

desempenho energético ou a uma quota 

mais elevada de energias renováveis. 

Or. en 

 

Alteração  1119 

Pavel Telička 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 24 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Os Estados-Membros podem 

restringir o direito de desligar ou mudar de 

fornecedor para os clientes que possam 

provar que a solução alternativa de 

abastecimento de aquecimento ou 

arrefecimento conduz a um melhor 

desempenho energético. A avaliação do 

desempenho da solução de abastecimento 

alternativa pode basear-se no certificado de 

desempenho energético, tal como definido 

na Diretiva 2010/31/UE. 

3. Os Estados-Membros podem 

restringir o direito de resolver o contrato 

com o fornecedor de aquecimento ou 

arrefecimento urbano e, em seguida, 
desligar ou mudar de fornecedor para os 

clientes que possam provar que a solução 

alternativa de abastecimento de 

aquecimento ou arrefecimento conduz a 

um melhor desempenho energético. A 

avaliação do desempenho da solução de 

abastecimento alternativa pode basear-se 

no certificado de desempenho energético, 

tal como definido na Diretiva 2010/31/UE. 

Or. en 

 

Alteração  1120 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, Henna 

Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 
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Proposta de diretiva 

Artigo 24 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Os Estados-Membros podem 

restringir o direito de desligar ou mudar de 

fornecedor para os clientes que possam 

provar que a solução alternativa de 

abastecimento de aquecimento ou 

arrefecimento conduz a um melhor 

desempenho energético. A avaliação do 

desempenho da solução de abastecimento 

alternativa pode basear-se no certificado de 

desempenho energético, tal como definido 

na Diretiva 2010/31/UE. 

3. Os Estados-Membros podem 

restringir o direito de desligar para os 

clientes que possam provar que a solução 

alternativa de abastecimento de 

aquecimento ou arrefecimento conduz a 

um melhor desempenho energético. A 

avaliação do desempenho da solução de 

abastecimento alternativa pode basear-se 

no certificado de desempenho energético, 

tal como definido na Diretiva 2010/31/UE. 

Or. en 

 

Alteração  1121 

Barbara Kappel 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 24 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Os Estados-Membros tomam as 

medidas necessárias para garantir um 

acesso não discriminatório a redes de 

aquecimento ou arrefecimento urbano 

para o aquecimento ou arrefecimento 

produzidos a partir de fontes de energia 

renováveis e para o calor ou de frio 

residuais. O acesso não discriminatório 

deve permitir o abastecimento direto de 

aquecimento ou arrefecimento através 

dessas fontes para clientes ligados ao 

sistema de aquecimento ou arrefecimento 

urbano por fornecedores que não o 

operador do sistema de aquecimento ou 

arrefecimento urbano. 

Suprimido 

Or. en 

 



 

PE607.899v02-00 140/160 AM\1130434PT.docx 

PT 

Alteração  1122 

Pavel Telička 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 24 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Os Estados-Membros tomam as 

medidas necessárias para garantir um 

acesso não discriminatório a redes de 

aquecimento ou arrefecimento urbano para 

o aquecimento ou arrefecimento 

produzidos a partir de fontes de energia 

renováveis e para o calor ou de frio 

residuais. O acesso não discriminatório 

deve permitir o abastecimento direto de 

aquecimento ou arrefecimento através 

dessas fontes para clientes ligados ao 
sistema de aquecimento ou arrefecimento 

urbano por fornecedores que não o 

operador do sistema de aquecimento ou 

arrefecimento urbano. 

4. Os Estados-Membros tomam as 

medidas necessárias para garantir um 

acesso não discriminatório a redes de 

aquecimento ou arrefecimento urbano para 

o aquecimento ou arrefecimento 

produzidos a partir de fontes de energia 

renováveis e para o calor ou frio residuais, 

quando seja tecnicamente viável e eficaz 

em termos de custos tanto para 

operadores como para clientes do sistema 

de aquecimento ou arrefecimento urbano. 

Or. en 

 

Alteração  1123 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 24 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Os Estados-Membros tomam as 

medidas necessárias para garantir um 

acesso não discriminatório a redes de 

aquecimento ou arrefecimento urbano para 

o aquecimento ou arrefecimento 

produzidos a partir de fontes de energia 

renováveis e para o calor ou de frio 

residuais. O acesso não discriminatório 

deve permitir o abastecimento direto de 

aquecimento ou arrefecimento através 

dessas fontes para clientes ligados ao 

sistema de aquecimento ou arrefecimento 

urbano por fornecedores que não o 

4. Os Estados-Membros tomam as 

medidas necessárias para garantir um 

acesso a redes de aquecimento ou 

arrefecimento urbano para o aquecimento 

ou arrefecimento produzidos a partir de 

fontes de energia renováveis e para o calor 

ou frio residuais, com base em critérios 

não discriminatórios estabelecidos por 

uma autoridade competente do Estado-

Membro. O acesso, com base em critérios 

não discriminatórios, deve permitir o 

abastecimento direto de aquecimento ou 

arrefecimento através dessas fontes para 
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operador do sistema de aquecimento ou 

arrefecimento urbano. 

clientes ligados ao sistema de aquecimento 

ou arrefecimento urbano por fornecedores 

que não o operador do sistema de 

aquecimento ou arrefecimento urbano. 

Or. en 

 

Alteração  1124 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 24 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Os Estados-Membros tomam as 

medidas necessárias para garantir um 

acesso não discriminatório a redes de 

aquecimento ou arrefecimento urbano para 

o aquecimento ou arrefecimento 

produzidos a partir de fontes de energia 

renováveis e para o calor ou de frio 

residuais. O acesso não discriminatório 

deve permitir o abastecimento direto de 

aquecimento ou arrefecimento através 

dessas fontes para clientes ligados ao 

sistema de aquecimento ou arrefecimento 

urbano por fornecedores que não o 

operador do sistema de aquecimento ou 

arrefecimento urbano. 

4. Os Estados-Membros tomam as 

medidas necessárias para garantir um 

acesso não discriminatório a redes de 

aquecimento ou arrefecimento urbano para 

o aquecimento ou arrefecimento 

produzidos a partir de fontes de energia 

renováveis ou a partir de cogeração e para 

o calor ou frio residuais, em consonância 

com a definição de aquecimento e 

arrefecimento urbano eficientes (artigo 3.º, 

n.º 41, da Diretiva 2012/27/UE) [...] 

Or. en 

 

Alteração  1125 

Eugen Freund 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 24 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Os Estados-Membros tomam as 

medidas necessárias para garantir um 

acesso não discriminatório a redes de 

aquecimento ou arrefecimento urbano para 

4. Os Estados-Membros devem 

assegurar que os fornecedores de 

aquecimento e arrefecimento urbano não 

enfrentam obstáculos regulamentares na 
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o aquecimento ou arrefecimento 

produzidos a partir de fontes de energia 
renováveis e para o calor ou de frio 

residuais. O acesso não discriminatório 

deve permitir o abastecimento direto de 

aquecimento ou arrefecimento através 

dessas fontes para clientes ligados ao 

sistema de aquecimento ou arrefecimento 

urbano por fornecedores que não o 

operador do sistema de aquecimento ou 

arrefecimento urbano. 

compra a terceiros de aquecimento e 

arrefecimento renováveis, bem como de 

calor ou frio residuais. Esta medida deve 

ser económica e tecnicamente viável para 

os fornecedores de aquecimento urbano e 

os produtores de energias renováveis e de 

calor ou frio residuais. 

Or. de 

Justificação 

A rede de aquecimento urbano consiste num sistema fechado, no qual se produz aquecimento 

de acordo com as necessidades. Frequentemente e por razões de ordem técnica e económica, 

o transporte de aquecimento urbano por parte de uma entidade terceira através de uma rede 

já existente não é viável ou, de qualquer forma, constitui um grande desafio tanto do ponto de 

vista técnico como económico. A separação das redes de aquecimento urbano e a extensa 

regulamentação daí resultante acarretariam elevados custos para o sistema. 

 

Alteração  1126 

Paul Rübig 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 24 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Os Estados-Membros tomam as 

medidas necessárias para garantir um 

acesso não discriminatório a redes de 

aquecimento ou arrefecimento urbano para 

o aquecimento ou arrefecimento 

produzidos a partir de fontes de energia 

renováveis e para o calor ou de frio 

residuais. O acesso não discriminatório 

deve permitir o abastecimento direto de 

aquecimento ou arrefecimento através 

dessas fontes para clientes ligados ao 

sistema de aquecimento ou arrefecimento 

urbano por fornecedores que não o 

operador do sistema de aquecimento ou 

arrefecimento urbano. 

4. Os Estados-Membros tomam as 

medidas necessárias para garantir um 

acesso não discriminatório a redes de 

aquecimento ou arrefecimento urbano para 

o aquecimento ou arrefecimento 

produzidos a partir de fontes de energia 

renováveis e para o calor ou frio residuais. 

O acesso não discriminatório deve 

permitir, com base em negociações, a 

injeção direta de aquecimento ou 

arrefecimento através dessas fontes no 

sistema de aquecimento ou arrefecimento 

urbano por fornecedores que não o 

operador do sistema de aquecimento ou 

arrefecimento urbano, quando tal se 

mostre viável em termos técnicos e 
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económicos. 

Or. en 

 

Alteração  1127 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo 

Vera, Vladimir Urutchev 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 24 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Os Estados-Membros tomam as 

medidas necessárias para garantir um 

acesso não discriminatório a redes de 

aquecimento ou arrefecimento urbano para 

o aquecimento ou arrefecimento 

produzidos a partir de fontes de energia 

renováveis e para o calor ou de frio 

residuais. O acesso não discriminatório 

deve permitir o abastecimento direto de 

aquecimento ou arrefecimento através 

dessas fontes para clientes ligados ao 
sistema de aquecimento ou arrefecimento 

urbano por fornecedores que não o 

operador do sistema de aquecimento ou 

arrefecimento urbano. 

4. Os Estados-Membros tomam as 

medidas necessárias para garantir que não 

existem obstáculos regulamentares que 

impeçam as redes de aquecimento e 

arrefecimento urbano de comprar 

aquecimento ou arrefecimento produzidos 

a partir de fontes de energia renováveis e 

calor ou frio residuais, quanto tal seja 

viável em termos económicos e técnicos 

para os operadores e clientes ligados ao 
sistema de aquecimento urbano. 

Or. en 

 

Alteração  1128 

Hans-Olaf Henkel 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 24 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Os Estados-Membros tomam as 

medidas necessárias para garantir um 

acesso não discriminatório a redes de 

aquecimento ou arrefecimento urbano para 

o aquecimento ou arrefecimento 

4. Os Estados-Membros tomam as 

medidas necessárias para garantir um 

acesso não discriminatório a redes de 

aquecimento ou arrefecimento urbano para 

o aquecimento ou arrefecimento 
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produzidos a partir de fontes de energia 

renováveis e para o calor ou de frio 

residuais. O acesso não discriminatório 

deve permitir o abastecimento direto de 

aquecimento ou arrefecimento através 

dessas fontes para clientes ligados ao 

sistema de aquecimento ou arrefecimento 

urbano por fornecedores que não o 

operador do sistema de aquecimento ou 

arrefecimento urbano. 

produzidos a partir de fontes de energia 

renováveis, para o calor ou frio residuais e 

para a cogeração de elevada eficiência. O 

acesso não discriminatório deve permitir o 

abastecimento direto de aquecimento ou 

arrefecimento através dessas fontes para 

clientes ligados ao sistema de aquecimento 

ou arrefecimento urbano por fornecedores 

que não o operador do sistema de 

aquecimento ou arrefecimento urbano. 

Or. en 

 

Alteração  1129 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 24 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Os Estados-Membros tomam as 

medidas necessárias para garantir um 

acesso não discriminatório a redes de 

aquecimento ou arrefecimento urbano para 

o aquecimento ou arrefecimento 

produzidos a partir de fontes de energia 

renováveis e para o calor ou de frio 

residuais. O acesso não discriminatório 

deve permitir o abastecimento direto de 

aquecimento ou arrefecimento através 

dessas fontes para clientes ligados ao 

sistema de aquecimento ou arrefecimento 

urbano por fornecedores que não o 

operador do sistema de aquecimento ou 

arrefecimento urbano. 

4. Os Estados-Membros podem tomar 

as medidas necessárias para garantir um 

acesso não discriminatório a redes de 

aquecimento ou arrefecimento urbano para 

o aquecimento ou arrefecimento 

produzidos a partir de fontes de energia 

renováveis e para o calor ou frio residuais. 

O acesso não discriminatório deve permitir 

o abastecimento direto de aquecimento ou 

arrefecimento através dessas fontes ao 

sistema de aquecimento ou arrefecimento 

urbano por fornecedores que não o 

operador do sistema de aquecimento ou 

arrefecimento urbano. 

Or. en 

 

Alteração  1130 

Eugen Freund 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 24 – n.º 5 
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Texto da Comissão Alteração 

5. O operador de um sistema de 

aquecimento ou arrefecimento urbano 

pode recusar o acesso de fornecedores 

quando a rede não dispuser da 

capacidade necessária devido a outros 

fornecimentos de calor ou de frio, de 

calor ou frio residuais a partir de fontes 

de energia renováveis ou de calor ou frio 

produzidos através de cogeração de 

elevada eficiência. Os Estados-Membros 

devem assegurar que, nos casos em que 

tem lugar essa recusa, o operador do 

sistema de aquecimento ou arrefecimento 

urbano fornece informações pertinentes à 

autoridade competente nos termos do n.º 9 

sobre as medidas necessárias para 

reforçar a rede. 

Suprimido 

Or. de 

Justificação 

A rede de aquecimento urbano consiste num sistema fechado, no qual se produz aquecimento 

de acordo com as necessidades. Frequentemente e por razões de ordem técnica e económica, 

o transporte de aquecimento urbano por parte de uma entidade terceira através de uma rede 

já existente não é viável ou, de qualquer forma, constitui um grande desafio tanto do ponto de 

vista técnico como económico. A separação das redes de aquecimento urbano e a extensa 

regulamentação daí resultante acarretariam elevados custos para o sistema. 

 

Alteração  1131 

Barbara Kappel 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 24 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. O operador de um sistema de 

aquecimento ou arrefecimento urbano 

pode recusar o acesso de fornecedores 

quando a rede não dispuser da 

capacidade necessária devido a outros 

fornecimentos de calor ou de frio, de 

calor ou frio residuais a partir de fontes 

Suprimido 
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de energia renováveis ou de calor ou frio 

produzidos através de cogeração de 

elevada eficiência. Os Estados-Membros 

devem assegurar que, nos casos em que 

tem lugar essa recusa, o operador do 

sistema de aquecimento ou arrefecimento 

urbano fornece informações pertinentes à 

autoridade competente nos termos do n.º 9 

sobre as medidas necessárias para 

reforçar a rede. 

Or. en 

 

Alteração  1132 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, Henna 

Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 24 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. O operador de um sistema de 

aquecimento ou arrefecimento urbano 

pode recusar o acesso de fornecedores 

quando a rede não dispuser da 

capacidade necessária devido a outros 

fornecimentos de calor ou de frio, de 

calor ou frio residuais a partir de fontes 

de energia renováveis ou de calor ou frio 

produzidos através de cogeração de 

elevada eficiência. Os Estados-Membros 

devem assegurar que, nos casos em que 

tem lugar essa recusa, o operador do 

sistema de aquecimento ou arrefecimento 

urbano fornece informações pertinentes à 

autoridade competente nos termos do n.º 9 

sobre as medidas necessárias para 

reforçar a rede. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  1133 

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu 
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Proposta de diretiva 

Artigo 24 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. O operador de um sistema de 

aquecimento ou arrefecimento urbano pode 

recusar o acesso de fornecedores quando a 

rede não dispuser da capacidade necessária 

devido a outros fornecimentos de calor ou 

de frio, de calor ou frio residuais a partir de 

fontes de energia renováveis ou de calor ou 

frio produzidos através de cogeração de 

elevada eficiência. Os Estados-Membros 

devem assegurar que, nos casos em que 

tem lugar essa recusa, o operador do 

sistema de aquecimento ou arrefecimento 

urbano fornece informações pertinentes à 

autoridade competente nos termos do n.º 9 

sobre as medidas necessárias para reforçar 

a rede. 

5. O operador de um sistema de 

aquecimento ou arrefecimento urbano pode 

recusar o acesso de fornecedores quando se 

verifique uma ou mais das seguintes 

condições: 

 - A rede não dispuser da capacidade 

necessária devido a outros fornecimentos 

de calor ou de frio, de calor ou frio 

residuais a partir de fontes de energia 

renováveis ou de calor ou frio produzidos 

através de cogeração de elevada eficiência 

ou não exista nenhum outro acesso 

técnico necessário para garantir a 

segurança do sistema de aquecimento 

urbano; 

 - O sistema constitua uma rede de 

aquecimento ou arrefecimento eficiente, 

na aceção do artigo 2.º, n.º 41, da Diretiva 

2012/27/UE, e o fornecimento de acesso 

causaria uma deterioração da sua 

eficiência energética; 

 - O fornecimento de acesso conduziria a 

um aumento excessivo do preço do calor 

ou do frio ou a um aumento das taxas dos 

encargos relativos ao calor ou frio 

fornecidos a consumidores finais. 

 Os Estados-Membros devem assegurar 

que, nos casos em que tem lugar essa 

recusa, o operador do sistema de 

aquecimento ou arrefecimento urbano 

fornece informações pertinentes à 
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autoridade competente nos termos do n.º 9 

sobre as medidas necessárias para reforçar 

a rede. 

Or. en 

Justificação 

Na sua redação atual, o n.º 5 pode conduzir a uma ameaça à segurança do aprovisionamento 

de calor ou frio no sistema de aquecimento/arrefecimento, a um aumento injustificado dos 

custos de fornecimento de calor ou frio, bem como ao risco de uma menor eficiência ao nível 

do sistema. 

 

Alteração  1134 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 24 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. O operador de um sistema de 

aquecimento ou arrefecimento urbano pode 

recusar o acesso de fornecedores quando a 

rede não dispuser da capacidade necessária 

devido a outros fornecimentos de calor ou 

de frio, de calor ou frio residuais a partir de 

fontes de energia renováveis ou de calor ou 

frio produzidos através de cogeração de 

elevada eficiência. Os Estados-Membros 

devem assegurar que, nos casos em que 

tem lugar essa recusa, o operador do 

sistema de aquecimento ou arrefecimento 

urbano fornece informações pertinentes à 

autoridade competente nos termos do n.º 9 

sobre as medidas necessárias para reforçar 

a rede. 

5. Nos Estados-Membros com acesso 

não discriminatório ao sistema de 

aquecimento ou arrefecimento urbano 

por fornecedores que não sejam o 

operador do sistema, o operador de um 

sistema de aquecimento ou arrefecimento 

urbano pode recusar o acesso de 

fornecedores quando a rede não dispuser 

da capacidade necessária devido a outros 

fornecimentos de calor ou de frio, de calor 

ou frio residuais a partir de fontes de 

energia renováveis ou de calor ou frio 

produzidos através de cogeração de 

elevada eficiência. Os Estados-Membros 

devem assegurar que, nos casos em que 

tem lugar essa recusa, o operador do 

sistema de aquecimento ou arrefecimento 

urbano fornece informações pertinentes à 

autoridade competente nos termos do n.º 9 

sobre as medidas necessárias para reforçar 

a rede. 

Or. en 
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Alteração  1135 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 24 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. O operador de um sistema de 

aquecimento ou arrefecimento urbano 

pode recusar o acesso de fornecedores 

quando a rede não dispuser da capacidade 

necessária devido a outros fornecimentos 

de calor ou de frio, de calor ou frio 

residuais a partir de fontes de energia 

renováveis ou de calor ou frio produzidos 

através de cogeração de elevada eficiência. 

Os Estados-Membros devem assegurar 

que, nos casos em que tem lugar essa 

recusa, o operador do sistema de 

aquecimento ou arrefecimento urbano 

fornece informações pertinentes à 

autoridade competente nos termos do n.º 9 

sobre as medidas necessárias para 

reforçar a rede. 

5. Autoridades independentes, 

designadas pelos Estados-Membros em 

conformidade com o disposto no n.º 9, 

podem recusar o acesso de fornecedores a 

um sistema de aquecimento ou 

arrefecimento urbano existente quando a 

rede não dispuser da capacidade necessária 

devido a outros fornecimentos de calor ou 

de frio, de calor ou frio residuais a partir de 

fontes de energia renováveis ou de calor ou 

frio produzidos através de cogeração de 

elevada eficiência. 

Or. en 

 

Alteração  1136 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 

Telička 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 24 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. O operador de um sistema de 

aquecimento ou arrefecimento urbano pode 

recusar o acesso de fornecedores quando a 

rede não dispuser da capacidade necessária 

devido a outros fornecimentos de calor ou 

de frio, de calor ou frio residuais a partir de 

fontes de energia renováveis ou de calor ou 

frio produzidos através de cogeração de 

elevada eficiência. Os Estados-Membros 

devem assegurar que, nos casos em que 

5. O operador de um sistema de 

aquecimento ou arrefecimento urbano pode 

recusar o acesso de fornecedores quando a 

rede não dispuser da capacidade necessária 

devido a outros fornecimentos de calor ou 

de frio, de calor ou frio residuais a partir de 

fontes de energia renováveis ou de calor ou 

frio produzidos através de cogeração de 

elevada eficiência. Os Estados-Membros 

devem assegurar que, nos casos em que 
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tem lugar essa recusa, o operador do 

sistema de aquecimento ou arrefecimento 

urbano fornece informações pertinentes à 

autoridade competente nos termos do n.º 9 

sobre as medidas necessárias para reforçar 

a rede. 

tem lugar essa recusa, o operador do 

sistema de aquecimento ou arrefecimento 

urbano fornece informações pertinentes à 

autoridade competente nos termos do n.º 9 

sobre as medidas necessárias para reforçar 

a rede, incluindo as consequências 

económicas das medidas. 

Or. en 

 

Alteração  1137 

Eugen Freund 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 24 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. Os novos sistemas de aquecimento 

ou arrefecimento urbano podem, se tal for 

solicitado, ficar isentos da aplicação do 

n.º 4 por um período de tempo definido. A 

autoridade competente deve tomar uma 

decisão caso a caso sobre os pedidos de 

isenção. A isenção só é concedida se o 

novo sistema de aquecimento ou 

arrefecimento urbano constituir 

«aquecimento e arrefecimento urbano 

eficiente», na aceção do artigo 2.º, n.º 41, 

da Diretiva 2012/27/UE e se explorar o 

potencial de utilização de fontes de 

energia renováveis e de calor ou frio 

residuais identificados na avaliação 

completa efetuada em conformidade com 

o artigo 14.º da Diretiva 2012/27/UE. 

Suprimido 

Or. de 

Justificação 

A rede de aquecimento urbano consiste num sistema fechado, no qual se produz aquecimento 

de acordo com as necessidades. Frequentemente e por razões de ordem técnica e económica, 

o transporte de aquecimento urbano por parte de uma entidade terceira através de uma rede 

já existente não é viável ou, de qualquer forma, constitui um grande desafio tanto do ponto de 

vista técnico como económico. A separação das redes de aquecimento urbano e a extensa 

regulamentação daí resultante acarretariam elevados custos para o sistema. 
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Alteração  1138 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 24 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. Os novos sistemas de aquecimento 

ou arrefecimento urbano podem, se tal for 

solicitado, ficar isentos da aplicação do 

n.º 4 por um período de tempo definido. A 

autoridade competente deve tomar uma 

decisão caso a caso sobre os pedidos de 

isenção. A isenção só é concedida se o 

novo sistema de aquecimento ou 

arrefecimento urbano constituir 

«aquecimento e arrefecimento urbano 

eficiente», na aceção do artigo 2.º, n.º 41, 

da Diretiva 2012/27/UE e se explorar o 

potencial de utilização de fontes de 

energia renováveis e de calor ou frio 

residuais identificados na avaliação 

completa efetuada em conformidade com 

o artigo 14.º da Diretiva 2012/27/UE. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  1139 

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 24 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. Os novos sistemas de aquecimento 

ou arrefecimento urbano podem, se tal for 

solicitado, ficar isentos da aplicação do 

n.º 4 por um período de tempo definido. A 

autoridade competente deve tomar uma 

decisão caso a caso sobre os pedidos de 

isenção. A isenção só é concedida se o 

novo sistema de aquecimento ou 

arrefecimento urbano constituir 

«aquecimento e arrefecimento urbano 

eficiente», na aceção do artigo 2.º, n.º 41, 

Suprimido 
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da Diretiva 2012/27/UE e se explorar o 

potencial de utilização de fontes de 

energia renováveis e de calor ou frio 

residuais identificados na avaliação 

completa efetuada em conformidade com 

o artigo 14.º da Diretiva 2012/27/UE. 

Or. en 

Justificação 

Tendo em conta a alteração proposta ao n.º 10 do artigo 5.º, que abrange a redação atual do 

n.º 6, não há qualquer necessidade de manter o n.º 6. 

 

Alteração  1140 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, Henna 

Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 24 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. Os novos sistemas de aquecimento 

ou arrefecimento urbano podem, se tal for 

solicitado, ficar isentos da aplicação do 

n.º 4 por um período de tempo definido. A 

autoridade competente deve tomar uma 

decisão caso a caso sobre os pedidos de 

isenção. A isenção só é concedida se o 

novo sistema de aquecimento ou 

arrefecimento urbano constituir 

«aquecimento e arrefecimento urbano 

eficiente», na aceção do artigo 2.º, n.º 41, 

da Diretiva 2012/27/UE e se explorar o 

potencial de utilização de fontes de 

energia renováveis e de calor ou frio 

residuais identificados na avaliação 

completa efetuada em conformidade com 

o artigo 14.º da Diretiva 2012/27/UE. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  1141 

Barbara Kappel 
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Proposta de diretiva 

Artigo 24 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. Os novos sistemas de aquecimento 

ou arrefecimento urbano podem, se tal for 

solicitado, ficar isentos da aplicação do 

n.º 4 por um período de tempo definido. A 

autoridade competente deve tomar uma 

decisão caso a caso sobre os pedidos de 

isenção. A isenção só é concedida se o 

novo sistema de aquecimento ou 

arrefecimento urbano constituir 

«aquecimento e arrefecimento urbano 

eficiente», na aceção do artigo 2.º, n.º 41, 

da Diretiva 2012/27/UE e se explorar o 

potencial de utilização de fontes de 

energia renováveis e de calor ou frio 

residuais identificados na avaliação 

completa efetuada em conformidade com 

o artigo 14.º da Diretiva 2012/27/UE. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  1142 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 24 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. Os novos sistemas de aquecimento 

ou arrefecimento urbano podem, se tal for 

solicitado, ficar isentos da aplicação do 

n.º 4 por um período de tempo definido. A 

autoridade competente deve tomar uma 

decisão caso a caso sobre os pedidos de 

isenção. A isenção só é concedida se o 

novo sistema de aquecimento ou 

arrefecimento urbano constituir 

«aquecimento e arrefecimento urbano 

eficiente», na aceção do artigo 2.º, n.º 41, 

da Diretiva 2012/27/UE e se explorar o 

potencial de utilização de fontes de energia 

6. Os novos sistemas de aquecimento 

ou arrefecimento urbano podem, se tal for 

solicitado, ficar isentos da aplicação do 

n.º 4 por um período de tempo definido. A 

autoridade competente deve tomar uma 

decisão caso a caso sobre os pedidos de 

isenção. A isenção só é concedida se o 

novo sistema de aquecimento ou 

arrefecimento urbano constituir 

«aquecimento e arrefecimento urbano 

eficiente», na aceção do artigo 2.º, n.º 41, 

da Diretiva 2012/27/UE e se explorar o 

potencial de utilização de fontes de energia 
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renováveis e de calor ou frio residuais 

identificados na avaliação completa 

efetuada em conformidade com o 

artigo 14.º da Diretiva 2012/27/UE. 

renováveis, cogeração ou de calor ou frio 

residuais identificados na avaliação 

completa efetuada em conformidade com o 

artigo 14.º da Diretiva 2012/27/UE. 

Or. en 

 

Alteração  1143 

Flavio Zanonato 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 24 – n.º 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

7. O direito de desligar ou mudar de 

fornecedor pode ser exercido por clientes 

individuais, empresas comuns 

constituídas por clientes ou por partes que 

atuam em nome de clientes. Para blocos 

de apartamentos múltiplos, tal desconexão 

só pode ser efetuada ao nível do total do 

edifício. 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

Harmonização com a alteração ao artigo 24.º, n.º 2. 

 

Alteração  1144 

Pavel Telička 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 24 – n.º 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

7. O direito de desligar ou mudar de 

fornecedor pode ser exercido por clientes 

individuais, empresas comuns constituídas 

por clientes ou por partes que atuam em 

nome de clientes. Para blocos de 

apartamentos múltiplos, tal desconexão só 

pode ser efetuada ao nível do total do 

7. O direito de resolver o contrato e 

eventualmente desligar ou mudar de 

fornecedor pode ser exercido por clientes 

individuais, empresas comuns constituídas 

por clientes ou por partes que atuam em 

nome de clientes. Para blocos de 

apartamentos múltiplos, tal desconexão só 
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edifício. pode ser efetuada ao nível do total do 

edifício. 

Or. en 

 

Alteração  1145 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, Henna 

Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 24 – n.º 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

7. O direito de desligar ou mudar de 

fornecedor pode ser exercido por clientes 

individuais, empresas comuns constituídas 

por clientes ou por partes que atuam em 

nome de clientes. Para blocos de 

apartamentos múltiplos, tal desconexão só 

pode ser efetuada ao nível do total do 

edifício. 

7. O direito de desligar pode ser 

exercido por clientes individuais, empresas 

comuns constituídas por clientes ou por 

partes que atuam em nome de clientes. 

Para blocos de apartamentos múltiplos, tal 

desconexão só pode ser efetuada ao nível 

do total do edifício. 

Or. en 

 

Alteração  1146 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 24 – n.º 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

7. O direito de desligar ou mudar de 

fornecedor pode ser exercido por clientes 

individuais, empresas comuns constituídas 

por clientes ou por partes que atuam em 

nome de clientes. Para blocos de 

apartamentos múltiplos, tal desconexão só 

pode ser efetuada ao nível do total do 

edifício. 

7. O direito de desligar pode ser 

exercido por clientes individuais, empresas 

comuns constituídas por clientes ou por 

partes que atuam em nome de clientes. 

Para blocos de apartamentos múltiplos, tal 

desconexão só pode ser efetuada ao nível 

do total do edifício. 

Or. en 
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Alteração  1147 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 24 – n.º 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

8. Os Estados-Membros devem exigir 

que os operadores da rede de distribuição 

de eletricidade avaliem, pelo menos de 

dois em dois anos, e em colaboração com 

os operadores de sistemas de aquecimento 

e arrefecimento urbano nas suas respetivas 

áreas, o potencial dos sistemas de 

aquecimento ou arrefecimento urbano para 

prestar serviços de compensação e outros 

serviços de rede, incluindo a resposta da 

procura e o armazenamento da produção 

excedentária de eletricidade produzida a 

partir de fontes renováveis, se a utilização 

do potencial identificado for mais eficiente 

em termos de recursos e de custos do que 

as soluções alternativas. 

8. Os Estados-Membros podem exigir 

que os operadores da rede de distribuição 

de eletricidade avaliem, em colaboração 

com os operadores de sistemas de 

aquecimento e arrefecimento urbano nas 

suas respetivas áreas, o potencial dos 

sistemas de aquecimento ou arrefecimento 

urbano para prestar serviços de 

compensação e outros serviços de rede, 

incluindo a resposta da procura e o 

armazenamento da produção excedentária 

de eletricidade produzida a partir de fontes 

renováveis, se a utilização do potencial 

identificado for mais eficiente em termos 

de recursos e de custos do que as soluções 

alternativas. 

Or. en 

 

Alteração  1148 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, 

Vladimir Urutchev 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 24 – n.º 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

8. Os Estados-Membros devem exigir 

que os operadores da rede de distribuição 

de eletricidade avaliem, pelo menos de 

dois em dois anos, e em colaboração com 

os operadores de sistemas de aquecimento 

e arrefecimento urbano nas suas respetivas 

áreas, o potencial dos sistemas de 

aquecimento ou arrefecimento urbano para 

prestar serviços de compensação e outros 

serviços de rede, incluindo a resposta da 

8. Os Estados-Membros devem exigir 

que os operadores da rede de distribuição 

de eletricidade avaliem, em colaboração 

com os operadores de sistemas de 

aquecimento e arrefecimento urbano nas 

suas respetivas áreas, o potencial dos 

sistemas de aquecimento ou arrefecimento 

urbano para prestar serviços de 

compensação e outros serviços de rede, 

incluindo a resposta da procura e o 



 

AM\1130434PT.docx 157/160 PE607.899v02-00 

 PT 

procura e o armazenamento da produção 

excedentária de eletricidade produzida a 

partir de fontes renováveis, se a utilização 

do potencial identificado for mais eficiente 

em termos de recursos e de custos do que 

as soluções alternativas. 

armazenamento da produção excedentária 

de eletricidade produzida a partir de fontes 

renováveis, se a utilização do potencial 

identificado for mais eficiente em termos 

de recursos e de custos do que as soluções 

alternativas. 

Or. en 

 

Alteração  1149 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 

Telička 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 24 – n.º 9 

 

Texto da Comissão Alteração 

9. Os Estados-Membros devem 

designar uma ou mais autoridades 

independentes para garantir que os direitos 

dos consumidores e as regras de 

exploração de sistemas de aquecimento e 

arrefecimento urbano em conformidade 

com o presente artigo são claramente 

definidos e executados. 

9. Os Estados-Membros devem 

designar uma ou mais autoridades 

independentes para garantir que os direitos 

dos consumidores e as regras de 

exploração de sistemas de aquecimento e 

arrefecimento urbano em conformidade 

com o presente artigo são claramente 

definidos e executados. Com base no 

trabalho realizado pelas autoridades 

designadas, a Comissão elabora um 

relatório, de quatro em quatro anos, onde 

resume a aplicação do disposto no 

presente artigo e, em particular, a 

definição de critérios não 

discriminatórios. 

Or. en 

 

Alteração  1150 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Henna Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 24 – n.º 9 
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Texto da Comissão Alteração 

9. Os Estados-Membros devem 

designar uma ou mais autoridades 

independentes para garantir que os direitos 

dos consumidores e as regras de 

exploração de sistemas de aquecimento e 

arrefecimento urbano em conformidade 

com o presente artigo são claramente 

definidos e executados. 

9. Os Estados-Membros devem 

designar uma ou mais autoridades 

competentes para garantir que os direitos 

dos consumidores e as regras de 

exploração de sistemas de aquecimento e 

arrefecimento urbano em conformidade 

com o presente artigo são claramente 

definidos e executados. 

Or. en 

 

Alteração  1151 

Jaromír Kohlíček 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 24 – n.º 9 

 

Texto da Comissão Alteração 

9. Os Estados-Membros devem 

designar uma ou mais autoridades 

independentes para garantir que os direitos 

dos consumidores e as regras de 

exploração de sistemas de aquecimento e 

arrefecimento urbano em conformidade 

com o presente artigo são claramente 

definidos e executados. 

9. Os Estados-Membros podem 

designar uma ou mais autoridades 

competentes para garantir que os direitos 

dos consumidores e as regras de 

exploração de sistemas de aquecimento e 

arrefecimento urbano em conformidade 

com o presente artigo são claramente 

definidos e executados. 

Or. en 

 

Alteração  1152 

Jaromír Kohlíček 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 24 – n.º 9 

 

Texto da Comissão Alteração 

9. Os Estados-Membros devem 

designar uma ou mais autoridades 

independentes para garantir que os direitos 

dos consumidores e as regras de 

9. Os Estados-Membros podem 

designar uma ou mais autoridades 

competentes para garantir que os direitos 

dos consumidores e as regras de 
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exploração de sistemas de aquecimento e 

arrefecimento urbano em conformidade 

com o presente artigo são claramente 

definidos e executados. 

exploração de sistemas de aquecimento e 

arrefecimento urbano em conformidade 

com o presente artigo são claramente 

definidos e executados. 

Or. en 

 

Alteração  1153 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 24 – n.º 9-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 9-A. Os Estados-Membros devem 

integrar o aquecimento e arrefecimento 

urbano em edifícios públicos, apoiando 

financeiramente a criação de 

investimentos adequados que o tornem 

possível, e maximizando a contribuição 

dos sistemas públicos para o aquecimento 

e arrefecimento urbano. Os Estados-

Membros devem elaborar, em plena 

cooperação com as partes interessadas 

pertinentes, uma estratégia para 

identificar as necessidades e as 

prioridades neste domínio. 

Or. en 

 

Alteração  1154 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 24 – n.º 9-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 9-B. Os Estados-Membros devem 

assegurar que as autoridades regionais e 

locais, quando elaboram planos e 

estratégias de planeamento urbano, 
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integram soluções sustentáveis de 

aquecimento e arrefecimento na respetiva 

abordagem. As medidas que respeitem, 

nomeadamente, o planeamento urbano de 

espaços verdes ou o sistema de gestão de 

resíduos urbanos, têm de ter em conta as 

possibilidades de aquecimento e 

arrefecimento urbano sustentável. Os 

planos e estratégias devem ser elaborados 

em total cooperação com as partes 

interessadas pertinentes. 

Or. en 


