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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A proposta de directiva relativa à promoção da utilização de energia proveniente de fontes 
renováveis constitui uma proposta legislativa importante.

A directiva deve garantir o pleno aproveitamento dos mecanismos flexíveis baseados no 
mercado, para que os objectivos ambiciosos respeitantes à quota das fontes de energia 
renováveis (FER) no consumo total de energia possam ser atingidos.

Os factores que condicionam o sector da energia – procura, oferta, escassez de recursos e a 
sua gestão racional e eficiente, os efeitos no ambiente e as pressões climáticas, para referir 
apenas alguns –, criam a necessidade de modos de produção de energia alternativos e a sua 
integração nos sistemas de distribuição de electricidade. As tecnologias das energias 
renováveis ajudam a colmatar a insuficiência de combustíveis fósseis endógenos e contribuem 
para a estabilidade do desenvolvimento económico a longo prazo. Os esforços de 
harmonização e alinhamento das políticas energéticas a nível da UE revelam-se complexos e 
exigem massa crítica no que respeita a apoios e investimentos. As partes interessadas 
preconizam políticas comuns transparentes, coerentes e harmonizadas que contrariem as
ineficiências resultantes de algumas normas, regulamentos e práticas nacionais.

A criação de instrumentos de apoio financeiro específicos é um motor do desenvolvimento do 
mercado das energias renováveis. A ideia de um mercado europeu de garantias de origem 
(GO) disponibiliza um mecanismo de apoio que deve complementar os regimes de apoio 
nacionais, embora se deva garantir a continuidade dos compromissos no quadro de apoio
nacional, a focalização das autoridades nacionais no aproveitamento das fontes de energia 
renováveis locais (FER), o desenvolvimento dessas fontes em paralelo com a redução do 
impacto sobre os respectivos orçamentos nacionais e, a nível europeu, o desenvolvimento das 
FER ao mais baixo custo, graças a um funcionamento eficaz do mercado.

A directiva proposta deve assegurar o funcionamento adequado desse mecanismo de apoio.
Por esse motivo, a proposta é alterada de modo a criar algumas condições necessárias à 
emergência de um mercado de garantias de origem operacional, cuja revisão deve ser 
efectuada no momento devido.  

O sistema das GO pode cobrir todas as fontes renováveis. Os vários tipos de GO (para a 
electricidade produzida a partir de fontes de energia renováveis – E-FER, para o aquecimento 
e arrefecimento baseados em energias renováveis, e para as fontes de energia renovável no
sector dos transportes) devem ser inter-permutáveis e transaccionáveis no mercado. Tanto 
quanto possível, as GO deveriam tornar-se o instrumento de medição da quota das FER nos
Estados-Membros, um objectivo global de todos os sectores (electricidade, aquecimento e 
arrefecimento, transportes) em cada Estado-Membro e, eventualmente, um meio de 
redistribuição de obrigações entre esses mesmos sectores - por exemplo, para o cumprimento 
das suas obrigações, o sector dos transportes poderia financiar o desenvolvimento da E-FER 
através da compra de GO do sector da electricidade.

O ambicioso objectivo da Europa no domínio das FER pode também ser atingido se a 
directiva abordar correctamente os principais obstáculos ao desenvolvimento das energias 
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renováveis e a sua integração nos sistemas de distribuição de energia, tendo em conta as 
capacidades físicas da rede. A segurança do aprovisionamento, um factor importante de toda a 
cadeia energética, e as interacções complexas no âmbito do sistema de transporte de energia 
deverão orientar os esforços no sentido de manter a alimentação da energia proveniente de
fontes de energia renováveis por meio de mecanismos sofisticados de distribuição da 
produção convencional.

O pressuposto de que a produção de E-FER é mais dispendiosa do que a produção de 
electricidade não-FER deve ser considerado para efeitos da distinção entre custos directos 
adicionais relacionados com a produção de electricidade e os custos indirectos adicionais 
decorrentes da construção das infra-estruturas indispensáveis à rede de transporte e 
distribuição de energia.

A nível nacional, o desenvolvimento da E-FER exige investimentos locais adicionais em 
ligações à rede e na expansão e reforço da rede.

Sempre que possível, deve-se tentar simplificar os procedimentos e encurtar os longos 
períodos de planeamento, licenciamento e construção de novas infra-estruturas energéticas. A 
nível europeu, devem ser incentivados os investimentos nas infra-estruturas de que a rede de 
transporte transfronteiras carece.

No que respeita ao grande potencial de produção de E-FER disponível em zonas que não 
coincidem com as zonas de consumo, são necessárias novas infra-estruturas de rede que 
assegurem o transporte de grandes fluxos de energia desde os locais de produção até aos 
locais de consumo.

Além disso, como foi já referido, o desenvolvimento das FER acarreta custos directos e 
indirectos (reforço da rede eléctrica e outros). Um mercado europeu de GO em bom 
funcionamento contribuirá, em larga medida, para minimizar o acréscimo de custos directos. 
Por outro lado, os custos indirectos adicionais, que dificilmente serão compensados através 
desse mercado, exigem medidas específicas de incentivo.
Em conformidade com o princípio da solidariedade, deve prever-se um recurso mais intenso 
ao Fundo de Coesão e ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional ou a criação de um 
Fundo Europeu para as fontes de energia renováveis.

As fontes de energia alternativas não são uma receita mágica e, só por si, não asseguram o 
equilíbrio entre a oferta e a procura. Não obstante, o seu desenvolvimento contribuirá para a 
sustentabilidade e a qualidade de vida. Uma política energética coerente, baseada na sinergia 
entre as diversas políticas, trará benefícios a longo prazo.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários insta a Comissão da Indústria, da 
Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:
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Alteração 1

Proposta de directiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Em especial, a utilização crescente de 
biocombustíveis nos transportes é um dos 
instrumentos mais eficazes com os quais a 
Comunidade pode reduzir a sua 
dependência do petróleo importado - onde 
mais se faz sentir o problema da segurança 
do aprovisionamento - e influenciar o 
mercado do combustível para os 
transportes.

(2) Em especial, a utilização crescente de 
biocombustíveis "segunda geração" 
sustentáveis nos transportes é um dos 
instrumentos com os quais a Comunidade 
pode reduzir a sua dependência do petróleo 
importado - onde mais se faz sentir o 
problema da segurança do 
aprovisionamento - e influenciar o mercado 
do combustível para os transportes.

Alteração 2

Proposta de directiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Os pontos de partida, os potenciais de 
energias renováveis e o cabaz energético 
variam de um Estado-Membro para outro, 
pelo que é necessário traduzir a meta 
global de 20% em metas individuais para 
cada Estado-Membro, tendo devidamente 
em conta uma repartição justa e adequada 
que contemple os diferentes pontos de 
partida e potenciais nacionais, incluindo o 
nível existente de energias renováveis e o 
cabaz energético. Para tal, o aumento total 
necessário na utilização de energia 
proveniente de fontes renováveis deve ser 
repartido entre os Estados-Membros com 
base num aumento igual da quota de cada 
Estado-Membro, ponderada em função do 
seu produto interno bruto, modulada de 
modo a reflectir os pontos de partida 
nacionais, e fazendo a contabilização em 
termos de consumo final de energia.

(9) Os pontos de partida, os potenciais de 
energias renováveis e o cabaz energético 
variam de um Estado-Membro para outro, 
pelo que é necessário traduzir a meta 
global de 20% em metas individuais para 
cada Estado-Membro, tendo devidamente 
em conta uma repartição justa e adequada 
que contemple os diferentes pontos de 
partida e potenciais nacionais, incluindo o 
nível existente de energias renováveis e o 
cabaz energético. Para tal, o aumento total 
necessário na utilização de energia 
proveniente de fontes renováveis deve ser 
repartido entre os Estados-Membros com 
base num aumento igual da quota de cada 
Estado-Membro, ponderada em função do 
seu produto interno bruto, modulada de 
modo a reflectir os pontos de partida 
nacionais, e fazendo a contabilização em 
termos de consumo final de energia. Serão 
devidamente tidos em conta, neste 
contexto, os esforços já efectuados no 
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passado em matéria de utilização da 
energia proveniente de fontes renováveis. 

Justificação

Há que assegurar que será tido em conta o empenho dos Estados-Membros até ao momento. 

Alteração 3

Proposta de directiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Os custos da ligação de novos 
produtores de electricidade a partir de 
fontes de energia renováveis devem ser 
objectivos, transparentes e não 
discriminatórios, e importa tomar 
devidamente em conta os benefícios que os 
produtores integrados trazem à rede.

(30) Os custos da ligação de novos 
produtores de electricidade a partir de 
fontes de energia renováveis devem ser 
objectivos, transparentes e não 
discriminatórios, e importa tomar 
devidamente em conta os benefícios que os 
produtores integrados trazem à rede. Os 
custos devem ser assumidos pelo produtor 
que apresenta o pedido.

Justificação

Os princípios da transparência, da objectividade e da não discriminação, assim como a 
lógica económica são fundamentais para o eficaz funcionamento do mercado europeu da 
electricidade. As ligações à rede (ramais) beneficiam apenas os produtores que servem; os 
outros clientes não tiram delas qualquer proveito. Além disso, os custos dessas ligações 
dependem essencialmente dos locais de produção, e estes são determinados pelos produtores.

Alteração 4

Proposta de directiva
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Em determinadas circunstâncias não é 
possível assegurar plenamente o transporte 
e a distribuição de electricidade produzida 
a partir de fontes de energia renováveis 
sem afectar a fiabilidade e segurança do 
sistema de rede. Nessas circunstâncias, 
pode ser adequado conceder uma

(31) Em determinadas circunstâncias não é 
possível assegurar plenamente o transporte 
e a distribuição de electricidade produzida 
a partir de fontes de energia renováveis 
sem afectar a fiabilidade e segurança do 
sistema de rede. Nessas circunstâncias, 
pode ser adequado limitar a alimentação à 
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compensação financeira a esses 
produtores.

rede sem qualquer compensação 
financeira.

Justificação

O transporte e a distribuição de energias renováveis dependem da capacidade física da rede. 
Por isso, em determinadas circunstâncias, a produção tem de ser reduzida, de modo a
respeitar os limites físicos da rede, aliás explicados pelas leis de Kirchhoff. As perdas 
resultantes dessas reduções devem ser suportadas pelos produtores de energias renováveis. O 
mesmo se verifica com as centrais convencionais. Não se justificam compensações 
financeiras.

Alteração 5

Proposta de directiva
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) A interligação entre países facilita a 
integração da electricidade produzida a 
partir de fontes de energia renováveis. 
Para além de atenuar a variabilidade, esta 
interligação pode reduzir os custos de 
compensação, encorajar uma verdadeira 
concorrência que conduza a preços mais 
baixos e apoiar o desenvolvimento de 
redes. Além disso, a partilha de 
capacidades de transporte e a sua 
utilização optimizada podem contribuir 
para evitar o excesso de nova construção.

Suprimido

Justificação

Este conceito é errado. A variabilidade tem de ser gerida dentro de cada um dos blocos de 
controlo que integram a estrutura de uma rede eléctrica interligada. A compensação deve, na 
medida do possível, ser garantida a nível local. Se a energia tiver de percorrer grandes 
distâncias, será preciso reservar parte da capacidade de transporte disponível, pois a 
necessidade de compensação não é previsível. O desenvolvimento da rede também depende 
dos incentivos ao investimento. Sendo obrigados a transportar as energias renováveis, os 
operadores têm de reforçar a rede, para que esta possa suportar o débito máximo dessa 
proveniência. Este acréscimo de capacidade deverá ser calculado com rigor.
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Alteração 6

Proposta de directiva
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) Sempre que os biocombustíveis e 
outros biolíquidos sejam produzidos a 
partir de matérias-primas produzidas na 
UE, devem também obedecer aos 
requisitos ambientais comunitários para a 
agricultura. Não é viável, do ponto de vista 
administrativo e técnico, aplicar tais 
critérios às importações de países terceiros.

(40) Sempre que os biocombustíveis e 
outros biolíquidos sejam produzidos a 
partir de matérias-primas produzidas na 
UE, devem também obedecer aos 
requisitos ambientais comunitários para a 
agricultura e não devem ameaçar a 
produção alimentar. Não é viável, do 
ponto de vista administrativo e técnico, 
aplicar tais critérios às importações de 
países terceiros.

Justificação

A produção de biocombustíveis e biolíquidos deverá ser encarada com cautela no contexto da 
subida dos preços alimentares e dos desafios globais.

Alteração 7

Proposta de directiva
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) Os critérios de sustentabilidade 
ambiental só serão eficazes se conduzirem 
a alterações no comportamento das forças 
de mercado. Estas só mudarão o seu 
comportamento se os biocombustíveis e 
outros biolíquidos que cumprem os 
critérios beneficiarem de um suplemento 
de preço sobre os que não cumprem os 
critérios. Segundo o método do balanço de 
massa para verificação do cumprimento, 
existe uma relação física entre a produção 
de biocombustíveis e outros biolíquidos 
que cumprem os critérios e o consumo de 
biocombustíveis e outros biolíquidos na 
Comunidade, criando um equilíbrio 
adequado entre oferta e procura e 
assegurando um suplemento de preço 

Suprimido
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superior ao praticado nos sistemas em que 
não existe essa relação. Por isso, para 
assegurar que os biocombustíveis e outros 
biolíquidos que cumprem os critérios de 
sustentabilidade ambiental possam ser 
vendidos a um preço mais elevado, 
mantendo a integridade do sistema e 
evitando ao mesmo tempo impor um 
encargo excessivo para a indústria, o 
sistema de balanço de massa deve ser 
utilizado para verificar o cumprimento. 
Devem, contudo, ser examinados outros 
métodos de verificação.

Justificação

Os biocombustíveis têm de obedecer aos critérios de sustentabilidade ecológica.

Alteração 8

Proposta de directiva
Considerando 50

Texto da Comissão Alteração

(50) É necessário elaborar relatórios 
periódicos para assegurar que o progresso 
no desenvolvimento de energias renováveis 
continue a ser alvo de atenções a nível 
nacional e comunitário.

(50) É necessário prescrever a obrigação 
de apresentar relatórios periódicos, de 
forma isenta de burocracia, para assegurar 
que o progresso no desenvolvimento de 
energias renováveis seja alvo de atenções a 
nível nacional e comunitário.

Justificação

A apresentação de relatórios deve processar-se de forma que não seja burocrática.

Alteração 9

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) “Energia proveniente de fontes 
renováveis”: fontes de energia não fósseis 
renováveis: energia eólica, solar, 

(a) “Energia proveniente de fontes 
renováveis”: fontes de energia não fósseis 
renováveis: energia eólica, solar, do ar, da 
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geotérmica, das ondas, das marés, 
hidráulica, de biomassa, de gases dos 
aterros, de gases das instalações de 
tratamento de águas residuais e biogases;

água, do solo, geotérmica, das ondas, das 
marés, hidráulica, de biomassa, de gases 
dos aterros, de gases das instalações de 
tratamento de águas residuais e biogases;

Justificação

Air, water and ground are renewable energy sources broadly used by heat-pumps and were 
recognised as such in the EU criteria set for the eco labelling of heat pumps. The 
technological characteristics of heat-pumps allows for such sources to yield and supply 
highly efficient heating , and therefore broadening the definition to include these energy 
media will clarify the potential to be exploited. Additionally, the specific technology used by 
heat-pumps permit to transfer energy from air, water and ground by using their temperature, 
positive or negative, for heating and cooling. In the objective of reaching the 20% of energy 
from renewables by 2020, the Commission's proposal should include a more exhaustive list of 
renewable sources. In this perspective, air, water and ground should be included in the 
Commission's text.   

Alteração 10

Proposta de directiva
Artigo 6 – título

Texto da Comissão Alteração

Garantias de origem da electricidade e da 
energia de aquecimento e arrefecimento 
produzidas a partir de fontes de energia 
renováveis

Garantias de origem da electricidade e da 
energia de aquecimento e arrefecimento e 
dos transportes produzidas a partir de 
fontes de energia renováveis

Justificação

O sistema de garantias de origem deverá abranger todas as fontes renováveis.

Alteração 11

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 2 – alínea b) – subalínea (i)

Texto da Comissão Alteração

(i) electricidade; ou (i) electricidade; 
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Alteração 12

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 2 – alínea b) – subalínea (ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) aquecimento e/ou arrefecimento; (ii) aquecimento e/ou arrefecimento; ou

Alteração 13

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 2 – alínea b) – subalínea (ii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(ii-A) transportes.

Justificação

O sistema de garantias de origem deverá abranger todas as fontes renováveis.

Alteração 14

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros cuja quota de 
energia proveniente de fontes renováveis 
tenha sido igual ou superior à trajectória 
indicativa estabelecida na Parte B do 
Anexo I no período de dois anos 
imediatamente anterior podem solicitar 
aos organismos competentes designados 
em conformidade com o artigo 7.° a 
transferência para outro Estado-Membro 
das garantias de origem apresentadas para 
cancelamento ao abrigo do n.º 1 do artigo 
8.º. Tais garantias de origem serão 
imediatamente canceladas pelo organismo 
competente no Estado-Membro de 
recepção.

1. Os Estados-Membros cuja quota de 
energia proveniente de fontes renováveis 
tenha sido igual ou superior à trajectória 
indicativa estabelecida na Parte B do 
Anexo I, segundo o plano nacional de 
acção, podem solicitar aos organismos 
competentes designados em conformidade 
com o artigo 7.° a transferência para outro 
Estado-Membro das garantias de origem 
apresentadas para cancelamento ao abrigo 
do n.º 1 do artigo 8.º. Tais garantias de 
origem serão imediatamente canceladas 
pelo organismo competente no 
Estado-Membro de recepção.
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Justificação

Os planos nacionais de acção devem assumir carácter determinante para os Estados-Membros.

Alteração 15

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem prever um 
sistema de autorização prévia para a 
transferência de garantias de origem de 
ou para entidades noutros Estados-
Membros se, na ausência de tal sistema, a 
transferência de garantias de origem de 
ou para o Estado-Membro em questão 
puder afectar a sua capacidade de 
assegurar um aprovisionamento 
energético seguro e equilibrado ou pôr em 
risco a realização dos objectivos 
ambientais subjacentes ao seu programa 
de apoio. 

Suprimido

Os Estados-Membros podem prever um 
sistema de autorização prévia para a 
transferência de garantias de origem para 
entidades noutros Estados-Membros se, 
na ausência de tal sistema, a 
transferência de garantias de origem 
puder afectar a sua capacidade de 
cumprir o n.º 1 do artigo 3.º ou de 
assegurar que a quota de energia 
proveniente de fontes renováveis seja 
igual ou superior à trajectória indicativa 
estabelecida na Parte B do Anexo I.
O sistema de autorização prévia não deve 
constituir um meio de discriminação 
arbitrária.

Justificação

O comércio por intermédio de pessoas viria contrariar estratégias nacionais de incentivo e 
pressionar os preços de utilização de energias renováveis, do que adviria um aumento 
considerável dos preços.
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Alteração 16

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem notificar a 
Comissão de qualquer sistema de 
autorização prévia que tencionem aplicar 
nos termos do n.º 2, e de quaisquer 
alterações ulteriores ao mesmo. 

Suprimido

Essa informação será publicada pela 
Comissão.

Justificação

O comércio por intermédio de pessoas viria contrariar estratégias nacionais de incentivo e 
pressionar os preços de utilização de energias renováveis, do que adviria um aumento 
considerável dos preços.

Alteração 17

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem adoptar as 
medidas necessárias para desenvolver a 
infra-estrutura de rede de modo a 
incorporar o futuro desenvolvimento da 
produção de electricidade a partir de fontes 
de energia renováveis, incluindo 
interligações entre Estados-Membros.

1. Os Estados-Membros devem adoptar as 
medidas necessárias para desenvolver a 
infra-estrutura de rede e criar incentivos
para esse efeito de modo a incorporar o 
futuro desenvolvimento da produção de 
electricidade a partir de fontes de energia 
renováveis, incluindo interligações entre 
Estados-Membros.

Justificação

Compete aos operadores determinar a topologia de rede que mais eficientemente assegure o 
aprovisionamento a nível nacional e actuar em conformidade. Ser-lhes-ão concedidos 
incentivos com base na eficiência, que será avaliada pela entidade reguladora nacional. O 
aumento do número de interligações reforçará as trocas. No entanto, as vantagens deverão 
ser reconhecidas pela entidade reguladora.
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Alteração 18

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo da manutenção da 
fiabilidade e da segurança da rede, os 
Estados-Membros devem tomar as medidas 
necessárias para que os operadores das 
redes de transporte e os operadores das 
redes de distribuição nos respectivos 
territórios garantam o transporte e 
distribuição da electricidade produzida a 
partir de fontes de energia renováveis. 
Devem também prever um acesso 
prioritário da electricidade produzida a 
partir de fontes de energia renováveis ao 
sistema de rede. Ao mobilizarem 
instalações de produção de electricidade, 
os operadores das redes de transporte 
devem dar prioridade às instalações de 
produção que utilizam fontes de energia 
renováveis, na medida em que o 
funcionamento da rede nacional de energia 
o permita. 

2. Sem prejuízo da manutenção da 
fiabilidade e da segurança da rede, os 
Estados-Membros devem tomar as medidas 
necessárias para que os operadores das 
redes de transporte e os operadores das 
redes de distribuição nos respectivos 
territórios garantam o transporte e 
distribuição da electricidade produzida a 
partir de fontes de energia renováveis. 
Devem também prever um acesso 
prioritário da electricidade produzida a 
partir de fontes de energia renováveis ao 
sistema de rede e garantir, 
simultaneamente, a segurança do 
aprovisionamento. Ao mobilizarem 
instalações de produção de electricidade, 
os operadores das redes de transporte 
devem dar prioridade às instalações de 
produção que utilizam fontes de energia 
renováveis, na medida em que o 
funcionamento da rede nacional de energia 
o permita. 

Justificação

Não é possível pôr em risco a segurança do abastecimento.

Alteração 19

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem exigir aos 
operadores de redes de transporte e aos 
operadores de redes de distribuição que 
estabeleçam e publiquem normas-padrão 
relativas ao suporte e partilha dos custos 
das adaptações técnicas, tais como ligações 

3. Os Estados-Membros devem exigir aos 
operadores de redes de transporte e aos 
operadores de redes de distribuição que 
estabeleçam e publiquem normas-padrão 
relativas ao suporte e partilha dos custos 
das adaptações técnicas, tais como ligações 
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à rede e reforços de rede, necessárias à 
integração de novos produtores que 
alimentem a rede interligada com 
electricidade produzida a partir de fontes 
de energia renováveis.

à rede e reforços de rede, necessárias à 
integração de novos produtores que 
alimentem a rede interligada com 
electricidade produzida a partir de fontes 
de energia renováveis. O custo da ligação 
à rede (ramal) deve ser suportado pelo 
produtor.

Justificação

Aos operadores da rede cabe seleccionar o ponto de ligação mais indicado com base em 
objectivos técnicos. O ramal aproveita apenas ao produtor que serve. Deste modo, nos 
termos das disposições relativas aos produtores convencionais, isto aplica-se tanto às 
energias renováveis como à PCCE. Se, por qualquer motivo, um produtor desactivar a sua 
instalação de produção, o respectivo ramal ficará sem qualquer utilidade, pelo que deve ser
previsto no plano de investimentos do produtor e por ele suportado.

Alteração 20

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. 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 
adoptar as medidas necessárias para 
melhorar os enquadramentos e as regras 
relativas ao suporte e partilha dos custos 
referidos no n.º 3 o mais tardar 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 esse 
número.

4. 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 dos necessários 
reforços de rede mencionados no n.º 3. 
Esses custos podem ser incorporados nas 
tarifas de acesso à rede dos operadores 
das redes, mas não fazer parte de uma 
eventual regulamentação em matéria de
incentivos. Os Estados-Membros devem 
rever e adoptar as medidas necessárias para 
melhorar os enquadramentos e as regras 
relativas ao suporte e partilha dos custos 
referidos no n.º 3 o mais tardar 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 esse 
número.

Justificação

Se a decisão política de subvencionar determinadas fontes conduzir ao aumento da 
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necessidade de investimento por parte do operador da rede, os custos correspondentes têm de 
ser reconhecidos independentemente do regime de incentivos vigente. Para garantir a 
eficácia do plano de investimentos do operador da rede, este plano deve, preferencialmente, 
ser sujeito a uma verificação prévia por parte da entidade reguladora.

Alteração 21

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A partilha de custos referida no n.° 3 
deve ser aplicada por um mecanismo 
baseado em critérios objectivos, 
transparentes e não discriminatórios que 
tenha em consideração os benefícios 
decorrentes das ligações de que irão 
usufruir os produtores inicialmente ligados 
e os produtores ligados subsequentemente, 
bem como os operadores das redes de 
transporte e os operadores das redes de 
distribuição. 

6. A partilha de custos referida nos n.°s 3 e 
4 deve ser aplicada por um mecanismo 
baseado em critérios objectivos, 
transparentes e não discriminatórios que 
tenha em consideração os benefícios 
decorrentes das ligações de que irão 
usufruir os produtores inicialmente ligados 
e os produtores ligados subsequentemente, 
bem como os operadores das redes de 
transporte e os operadores das redes de 
distribuição, assim como a contribuição 
das novas instalações para os objectivos 
da União em matéria de luta contra as 
alterações climáticas.

Alteração 22

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os biocombustíveis e outros biolíquidos 
só serão considerados para os efeitos 
enumerados nas alíneas a), b) e c) 
seguintes se cumprirem os critérios 
estabelecidos nos n.ºs 2 a 5:

1. Os biocombustíveis e outros biolíquidos 
só serão considerados para os efeitos 
enumerados nas alíneas a), b) e c) 
seguintes se cumprirem os critérios 
estabelecidos nos n.ºs 1-A a 5:

Justificação

A presente alteração é necessária, pelo facto de ser definido um novo critério. 
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Alteração 23

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A utilização de terrenos destinados à 
obtenção de biocombustíveis e outros 
biolíquidos não poderá concorrer com a 
utilização de terrenos para a produção de 
bens alimentares. 

Justificação

Tem de se prestar maior atenção à necessidade de que a situação dos géneros alimentícios 
não piore devido à utilização de biocombustíveis. 
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