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Alteração 114
Werner Langen

Projecto de resolução legislativa
Citação 1

Projecto de resolução legislativa Alteração

– Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia e, nomeadamente o 
n.º 1 do seu artigo 175.° e o seu artigo 
95.°,

– Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, nomeadamente o 
seu artigo 95.º e o n.º 1 do seu artigo 
175.º,

Or. de

Justificação

Há que considerar o artigo 95.º mais importante como base jurídica do que o n.º 1 do artigo 
175.º: ele deve, por isso, ser mencionado primeiro. Ao mesmo tempo, porém, importa 
sublinhar a conveniência de dispor de uma base jurídica dupla para esta directiva.

Alteração 115
Umberto Guidoni

Proposta de directiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A utilização crescente de energia 
proveniente de fontes renováveis constitui 
uma parte importante do pacote de medidas 
necessárias para reduzir as emissões de 
gases com efeito de estufa e cumprir o 
Protocolo de Quioto à Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre Alterações 
Climáticas, bem como outros 
compromissos, assumidos a nível europeu 
e internacional, de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa para além de 
2012. Tem também um importante papel a 
desempenhar na promoção da segurança do 
aprovisionamento energético, na promoção 

(1) A utilização crescente de energia 
proveniente de fontes renováveis, 
associada à poupança energética,
constitui uma parte importante do pacote 
de medidas necessárias para reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa e 
cumprir o Protocolo de Quioto à 
Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Alterações Climáticas, bem como 
outros compromissos, assumidos a nível 
europeu e internacional, de redução das 
emissões de gases com efeito de estufa 
para além de 2012. Tem também um 
importante papel a desempenhar na 
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do desenvolvimento tecnológico e na 
criação de oportunidades de emprego e 
desenvolvimento regional, especialmente 
em zonas rurais.

promoção da segurança do 
aprovisionamento energético, na promoção 
do desenvolvimento tecnológico e na 
criação de oportunidades de emprego e 
desenvolvimento regional, especialmente 
em zonas rurais.

Or. it

Alteração 116
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A utilização crescente de energia 
proveniente de fontes renováveis constitui 
uma parte importante do pacote de medidas 
necessárias para reduzir as emissões de 
gases com efeito de estufa e cumprir o 
Protocolo de Quioto à Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre Alterações 
Climáticas, bem como outros 
compromissos, assumidos a nível europeu 
e internacional, de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa para além de 
2012. Tem também um importante papel a 
desempenhar na promoção da segurança do 
aprovisionamento energético, na promoção 
do desenvolvimento tecnológico e na 
criação de oportunidades de emprego e 
desenvolvimento regional, especialmente 
em zonas rurais. 

(1) A crescente utilização sustentável de 
energia proveniente de fontes renováveis 
constitui uma parte importante do pacote 
de medidas necessárias para reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa e 
cumprir o Protocolo de Quioto à 
Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Alterações Climáticas, bem como 
outros compromissos, assumidos a nível 
europeu e internacional, de redução das 
emissões de gases com efeito de estufa 
para além de 2012. Tem também um 
importante papel a desempenhar na 
promoção da segurança do 
aprovisionamento energético, na promoção 
do desenvolvimento tecnológico e na 
criação de oportunidades de emprego e 
desenvolvimento regional, especialmente 
em zonas rurais.

Or. en

Justificação

A energia proveniente de fontes renováveis não é, por definição, sustentável.
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Alteração 117
Anni Podimata

Proposta de directiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A utilização crescente de energia 
proveniente de fontes renováveis constitui 
uma parte importante do pacote de medidas 
necessárias para reduzir as emissões de 
gases com efeito de estufa e cumprir o 
Protocolo de Quioto à Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre Alterações 
Climáticas, bem como outros 
compromissos, assumidos a nível europeu 
e internacional, de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa para além de 
2012. Tem também um importante papel a 
desempenhar na promoção da segurança do 
aprovisionamento energético, na promoção 
do desenvolvimento tecnológico e na 
criação de oportunidades de emprego e 
desenvolvimento regional, especialmente 
em zonas rurais. 

(1) A utilização crescente de energia 
proveniente de fontes renováveis constitui 
uma parte importante do pacote de medidas 
necessárias para reduzir as emissões de 
gases com efeito de estufa e cumprir o 
Protocolo de Quioto à Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre Alterações 
Climáticas, bem como outros 
compromissos, assumidos a nível europeu 
e internacional, de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa para além de 
2012. Tem também um importante papel a 
desempenhar na promoção da segurança do 
aprovisionamento energético, na promoção 
do desenvolvimento tecnológico e da 
inovação e na criação de oportunidades de 
emprego e desenvolvimento regional, 
especialmente em zonas rurais e isoladas.

Or. en

Justificação

Temos de ter em conta o potencial existente em zonas isoladas (regiões montanhosas e 
insulares).

Alteração 118
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Como indicado no documento de 
trabalho da Comissão (SEC(2008)0057), 
devem ser concedidos mecanismos de 
apoio  no âmbito dos esforços dos 
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Estados-Membros para apoiar medidas de 
protecção ambiental. Uma vez que as 
questões da energia e do clima estão 
intimamente ligadas, os Estados-Membros 
devem ser incentivados a apostar numa 
produção energética respeitadora do 
ambiente, que não contribua para o 
aumento das emissões de gases com efeito 
de estufa. No âmbito destes esforços, e 
tendo em vista assegurar a concretização 
das suas metas globais, os Estados-
Membros devem zelar por que as fontes de 
energia que não contribuem para o 
aumento das emissões de CO2 não sejam
prejudicadas em termos fiscais.

Or. sv

Justificação

Os incentivos económicos são um meio importante de encontrar uma solução para os 
problemas no âmbito das políticas do clima. Os Estados-Membros devem ser incentivados a 
apoiar a produção energética que não contribui para o aumento das emissões de gases com 
efeito de estufa. Do ponto de vista da protecção do clima, os mecanismos públicos de apoio 
que prejudicam as fontes de produção que não contribuem para o aumento das emissões de 
gases com efeito de estufa têm um impacto negativo directo. Sob formas inadequadas, os 
auxílios estatais podem impedir o desenvolvimento de um sistema sustentável no futuro, caso 
discrimine soluções que apresentam grandes vantagens do ponto de vista da redução das 
emissões de CO2.

Alteração 119
Werner Langen

Proposta de directiva
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) À luz da resolução do Parlamento 
Europeu de 24 de Outubro de 2007 sobre 
fontes convencionais de energia e 
tecnologia energética, as decisões a curto 
e médio prazo relativas à utilização da 
energia nuclear afectarão também 
directamente os objectivos que a UE pode 
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estabelecer, analisar e ter em conta de 
forma realista em matéria de clima. Neste 
contexto, importa referir o 4º Relatório de 
Avaliação do Painel Intergovernamental 
sobre as Alterações Climáticas (IPCC), 
segundo o qual a energia nuclear é 
actualmente uma das tecnologias-chave 
comercialmente disponíveis que pode 
induzir uma redução sensível das 
emissões de CO2;

Or. de

Justificação

Para alcançar os objectivos ambiciosos da União Europeia em matéria de alterações 
climáticas, há que ter em conta todas as fontes de energia com baixas emissões de CO2, 
incluindo a energia nuclear.

Alteração 120
Claude Turmes

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.

Suprimido

Or. en

Justificação

Para poupar o clima da Terra, uma política de transportes destinada a reduzir eficazmente 
as emissões de gases com efeito de estufa e modos de transporte alternativos devem ser 
desenvolvidos e aplicados antes que seja concebível realizar a redução necessária com uma 
tecnologia que intervém no fim do processo, como os combustíveis para os transportes 
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provenientes da biomassa.

Alteração 121
Mechtild Rothe

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 
melhoramentos tecnológicos, os 
incentivos à expansão e utilização dos 
transportes públicos, a utilização de 
tecnologias de eficiência energética e a 
utilização de energia proveniente de 
fontes renováveis nos transportes são 
alguns dos instrumentos mais eficazes com 
os quais a Comunidade pode reduzir a sua 
dependência do petróleo importado no 
sector dos transportes - onde mais se faz 
sentir o problema da segurança do 
aprovisionamento - e influenciar o mercado 
do combustível para os transportes.

Or. en

Justificação

Os transportes representam 30% do consumo energético total da UE, enquanto que a 
dependência do petróleo atinge 98%. Por isso, não surpreende que este sector seja o segundo 
maior causador de emissões de gases com efeito de estufa na UE. Consequentemente, a UE 
deve concentrar-se no aumento da utilização de energia proveniente de fontes renováveis, nos 
melhoramentos tecnológicos e na redução do tráfego através da mudança do transporte 
individual para a utilização dos transportes públicos.
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Alteração 122
Fiona Hall

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) Para além de melhorias da eficiência 
energética, a utilização crescente de 
energia proveniente da biomassa,
biocombustíveis e outras fontes 
renováveis no sector dos transportes são 
alguns 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 conduzir o sector 
para uma via sustentável.

Or. en

Alteração 123
Umberto Guidoni

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 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. (3)

Or. it
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Alteração 124
Britta Thomsen

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 
energias renováveis 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.

Or. en

Justificação

As energias renováveis nos transportes são bem mais do que os biocombustíveis. A 
"electromobilidade", o biogás e o hidrogénio de fontes renováveis devem ser incluídos.

Alteração 125
Pilar Ayuso

Proposta de directiva
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) A comunicação da Comissão de 7 de 
Novembro de 2007 relativa a combustíveis 
alternativos para o transporte rodoviário e 
um conjunto de medidas de promoção da 
utilização de biocombustíveis fixou como 
objectivo da UE substituir 20% dos 
combustíveis de gasóleo e gasolina por 
combustíveis alternativos no sector do 
transporte rodoviário até 2020. A 
Comissão deve ponderar propor uma 
iniciativa separada para promover a 
penetração dos combustíveis alternativos 
limpos no transporte rodoviário, como os 



AM\728452PT.doc 11/111 PE407.890v01-00

PT

combustíveis sintéticos produzidos a partir 
de gás natural além das energias 
renováveis, a fim de complementar 
eficazmente esta directiva.

Or. en

Justificação

Esta proposta concentra-se apenas na promoção das energias renováveis e dos 
biocombustíveis, apesar de outros combustíveis alternativos do transporte rodoviário também 
poderem contribuir decisivamente para alcançar os objectivos de sustentabilidade, segurança 
do aprovisionamento e competitividade. Considerando que a utilização das energias 
renováveis no transporte já é tratada nesta directiva, há necessidade, por isso, de reformular 
os objectivos fixados para outros combustíveis alternativos numa iniciativa separada.

Alteração 126
Werner Langen

Proposta de directiva
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) A energia nuclear também pode 
contribuir para o reforço da segurança do 
aprovisionamento e para uma redução 
sensível das emissões de CO2. Em 2020, 
60% da electricidade da UE poderia 
provir de fontes de energia (nuclear e 
renovável) sem emissões de carbono.

Or. de

Justificação

A energia nuclear é tão conveniente para reduzir as emissões de carbono na UE como as 
energias renováveis. Permite, ao mesmo tempo, uma maior independência do gás e do 
petróleo, o que é essencial para uma Europa economicamente forte.
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Alteração 127
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de directiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O Roteiro das Energias Renováveis 
demonstrou que uma meta de 20% para a 
quota global de energia proveniente de 
fontes renováveis e uma meta de 10% para 
as energias renováveis nos transportes 
seriam objectivos adequados e realizáveis,
e que um enquadramento que inclua metas 
vinculativas deverá fornecer ao mundo 
empresarial a estabilidade de que este 
necessita a longo prazo para tomar 
decisões de investimento racionais no 
sector das energias renováveis.

(4) O Roteiro das Energias Renováveis 
demonstrou que uma meta de 20% para a 
quota global de energia proveniente de 
fontes renováveis seria um objectivo 
adequado e que um enquadramento que 
inclua metas vinculativas deverá fornecer
ao mundo empresarial a estabilidade de 
que este necessita a longo prazo para tomar 
decisões de investimento racionais no 
sector das energias renováveis. Enquanto 
que os argumentos a favor de uma meta 
de 20% para a quota global de energia 
proveniente de fontes renováveis têm 
ganho cada vez mais peso, a meta de 10% 
para as energias renováveis nos 
transportes tem sido cada vez mais 
questionada.

Or. en

Alteração 128
Eija-Riitta Korhola

Proposta de directiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O Roteiro das Energias Renováveis 
demonstrou que uma meta de 20% para a 
quota global de energia proveniente de 
fontes renováveis e uma meta de 10% para 
as energias renováveis nos transportes 
seriam objectivos adequados e realizáveis, 
e que um enquadramento que inclua
metas vinculativas deverá fornecer ao 
mundo empresarial a estabilidade de que 
este necessita a longo prazo para tomar 

(4) O Roteiro das Energias Renováveis 
demonstrou que uma meta de 20% para a 
quota global de energia proveniente de 
fontes renováveis e uma meta de 10% para 
as energias renováveis nos transportes
poderiam ser objectivos realizáveis, desde 
que haja novas inovações e avanços 
tecnológicos, que as questões de 
sustentabilidade sejam resolvidas e que se 
fixe um calendário realista. Eventuais
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decisões de investimento racionais no 
sector das energias renováveis.

metas vinculativas deverão fornecer ao 
mundo empresarial a estabilidade de que 
este necessita a longo prazo para tomar 
decisões de investimento racionais no 
sector das energias renováveis.

Or. en

Justificação

O aumento da quota-parte da energia de fontes renováveis é urgentemente necessário, mas 
deve ser evitada a precipitação de estabelecer objectivos obrigatórios que não possam ser 
sustentadamente realizados num horizonte temporal determinado.

Alteração 129
Werner Langen

Proposta de directiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O Roteiro das Energias Renováveis 
demonstrou que uma meta de 20% para a 
quota global de energia proveniente de 
fontes renováveis e uma meta de 10% para 
as energias renováveis nos transportes 
seriam objectivos adequados e realizáveis, 
e que um enquadramento que inclua metas 
vinculativas deverá fornecer ao mundo 
empresarial a estabilidade de que este 
necessita a longo prazo para tomar 
decisões de investimento racionais no 
sector das energias renováveis.

(4) O Roteiro das Energias Renováveis 
demonstrou que uma meta de 20% para a 
quota global de energia proveniente de 
fontes renováveis e uma meta de 10% para 
as energias renováveis nos transportes 
seriam objectivos adequados e realizáveis, 
e que um enquadramento que inclua metas 
vinculativas deverá fornecer ao mundo 
empresarial a estabilidade de que este 
necessita a longo prazo para realizar
investimento sustentáveis no sector das 
energias renováveis capazes de reduzir a 
dependência das importações de 
combustíveis fósseis e de fomentar a 
utilização de novas tecnologias 
energéticas.

Or. de

Justificação

A União Europeia tem capacidade para desenvolver inovações de grande alcance no domínio 
das fontes de energia renováveis que se traduzam numa maior autonomia e em menor 
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impacto no clima.

Alteração 130
Robert Goebbels

Proposta de directiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O Roteiro das Energias Renováveis 
demonstrou que uma meta de 20% para a 
quota global de energia proveniente de 
fontes renováveis e uma meta de 10% para 
as energias renováveis nos transportes 
seriam objectivos adequados e realizáveis, 
e que um enquadramento que inclua metas 
vinculativas deverá fornecer ao mundo 
empresarial a estabilidade de que este 
necessita a longo prazo para tomar 
decisões de investimento racionais no 
sector das energias renováveis.

(4) O Roteiro das Energias Renováveis 
demonstrou que uma meta de 20% para a 
quota global de energia proveniente de 
fontes renováveis e uma meta de 10% para 
as energias renováveis nos transportes 
seriam objectivos adequados e realizáveis, 
e que um enquadramento que inclua metas 
vinculativas deverá fornecer ao mundo 
empresarial a estabilidade de que este 
necessita a longo prazo para tomar 
decisões de investimento racionais no 
sector das energias renováveis. Seria 
igualmente necessário incentivar os 
investimentos em fontes de energia com 
emissões reduzidas de CO2.

Or. fr

Justificação

De acordo com o Conselho Europeu, a Agência Internacional para a Energia e o Painel 
intergovernamental sobre as alterações climáticas (IPCC), não basta investir nas energias 
renováveis. Seria igualmente necessária uma base para investimentos em fontes de energia 
com emissões reduzidas de CO2, mesmo que estas decisões dependam da subsidiariedade.

Alteração 131
Fiona Hall

Proposta de directiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O Roteiro das Energias Renováveis (4) O Roteiro das Energias Renováveis 
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demonstrou que uma meta de 20% para a 
quota global de energia proveniente de 
fontes renováveis e uma meta de 10% para 
as energias renováveis nos transportes 
seriam objectivos adequados e realizáveis, 
e que um enquadramento que inclua metas 
vinculativas deverá fornecer ao mundo 
empresarial a estabilidade de que este 
necessita a longo prazo para tomar 
decisões de investimento racionais no 
sector das energias renováveis. 

demonstrou que uma meta de 20% para a 
quota global de energia proveniente de 
fontes renováveis e uma meta de 10% para 
as energias renováveis nos transportes 
seriam objectivos adequados e realizáveis, 
e que um enquadramento que inclua metas 
vinculativas deverá fornecer ao mundo 
empresarial a estabilidade de que este 
necessita a longo prazo para tomar 
decisões de investimento racionais no 
sector das energias renováveis. Estes 
objectivos existem no contexto da 
melhoria da eficiência energética em 20% 
até 2020 fixada na comunicação da 
Comissão de 19 de Outubro de 2006 
intitulada "Plano de Acção para a 
Eficiência Energética: Concretizar o 
Potencial", apoiada pelo Conselho 
Europeu de Bruxelas de Março de 2007 e 
pelo PE na sua resolução de 31 de 
Janeiro de 2008 sobre o "Plano de Acção 
para a Eficiência Energética: Concretizar 
o Potencial"1.
________________________
1Textos Aprovados, P6_TA(2008)0033.

Or. en

Justificação

Uma vez que a quota da energia proveniente de fontes renováveis constitui uma percentagem, 
é essencial acompanhá-la de medidas para reduzir a procura de energia.

Alteração 132
Umberto Guidoni

Proposta de directiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O Roteiro das Energias Renováveis 
demonstrou que uma meta de 20% para a 
quota global de energia proveniente de 
fontes renováveis e uma meta de 10% para 

(4) O Roteiro das Energias Renováveis 
demonstrou que uma meta de 20% para a 
quota global de energia proveniente de 
fontes renováveis e uma meta de 5% para 



PE407.890v01-00 16/111 AM\728452PT.doc

PT

as energias renováveis nos transportes 
seriam objectivos adequados e realizáveis, 
e que um enquadramento que inclua metas 
vinculativas deverá fornecer ao mundo 
empresarial a estabilidade de que este 
necessita a longo prazo para tomar 
decisões de investimento racionais no 
sector das energias renováveis.

as energias renováveis nos transportes 
seriam objectivos adequados e realizáveis, 
e que um enquadramento que inclua metas 
vinculativas deverá fornecer ao mundo 
empresarial a estabilidade de que este 
necessita a longo prazo para tomar 
decisões de investimento racionais no 
sector das energias renováveis.

Or. it

Alteração 133
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O Conselho Europeu de Bruxelas de 
Março de 2007 reafirmou o compromisso 
da Comunidade para com o 
desenvolvimento à escala comunitária das 
energias renováveis para além de 2010. 
Aprovou uma meta vinculativa de 20% de 
energias renováveis no consumo energético 
comunitário global até 2020 e uma meta 
vinculativa mínima de 10% a alcançar por 
todos os Estados-Membros para a quota de 
biocombustíveis no consumo de gasolina e 
de gasóleo nos transportes até 2020, a 
introduzir de forma economicamente 
eficaz. Afirmou que o carácter vinculativo 
da meta fixada para os biocombustíveis é 
adequado desde que a produção seja 
sustentável, que passem a estar 
comercialmente disponíveis 
biocombustíveis de segunda geração e que 
seja alterada a Directiva 98/70/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 13 
de Outubro de 1998, relativa à qualidade 
da gasolina e do combustível para motores 
diesel e que altera a Directiva 93/12/CEE 
do Conselho a fim de permitir níveis 
adequados de mistura. 

(5) O Conselho Europeu de Bruxelas de 
Março de 2007 reafirmou o compromisso 
da Comunidade para com o 
desenvolvimento à escala comunitária das 
energias renováveis para além de 2010. 
Aprovou uma meta vinculativa de 20% de 
energias renováveis no consumo energético 
comunitário global até 2020 e uma meta 
vinculativa mínima de 10% a alcançar por 
todos os Estados-Membros para a quota de 
biocombustíveis no consumo de gasolina e 
de gasóleo nos transportes até 2020, a 
introduzir de forma economicamente 
eficaz. Afirmou que o carácter vinculativo 
da meta fixada para os biocombustíveis é 
adequado apenas desde que a produção 
seja sustentável, que passem a estar 
comercialmente disponíveis 
biocombustíveis de segunda geração e que 
seja alterada a Directiva 98/70/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 13 
de Outubro de 1998, relativa à qualidade 
da gasolina e do combustível para motores 
diesel e que altera a Directiva 93/12/CEE 
do Conselho a fim de permitir níveis 
adequados de mistura. Tendo em conta as 
provas mais recentes que mostram uma 



AM\728452PT.doc 17/111 PE407.890v01-00

PT

ligação entre a utilização crescente de 
biocombustíveis, por um lado, e um 
aumento a nível mundial das ameaças 
ambientais e ecológicas e do perigo para a 
segurança alimentar, por outro, parece 
adequado que até 2015 os 
Estados-Membros persigam inicialmente 
um objectivo obrigatório para os 
biocombustíveis inferior a 10%. Com base 
numa avaliação, os Estados-Membros 
devem decidir se aumentam ou não este 
objectivo inicial entre 2015 e 2020.

Or. en

Justificação

Aumenta a preocupação quanto ao impacto negativo para o ambiente dum desenvolvimento 
muito rápido e insustentável dos biocombustíveis, bem como quanto ao impacto social desse 
desenvolvimento na Europa e no mundo. À luz do princípio da precaução, devemos ser mais 
prudentes na fixação de metas vinculativas. De qualquer forma, o Conselho Europeu de 
Março de 2007 também solicitou a fixação duma meta de 10% apenas na condição de a 
produção ser sustentável, o que actualmente é posto em questão tanto no aspecto científico 
como no político.

Alteração 134
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O Conselho Europeu de Bruxelas de 
Março de 2007 reafirmou o compromisso 
da Comunidade para com o 
desenvolvimento à escala comunitária das 
energias renováveis para além de 2010. 
Aprovou uma meta vinculativa de 20% de 
energias renováveis no consumo energético 
comunitário global até 2020 e uma meta 
vinculativa mínima de 10% a alcançar por 
todos os Estados-Membros para a quota de 
biocombustíveis no consumo de gasolina e 
de gasóleo nos transportes até 2020, a 

(5) O Conselho Europeu de Bruxelas de 
Março de 2007 reafirmou o compromisso 
da Comunidade para com o 
desenvolvimento à escala comunitária das 
energias renováveis para além de 2010. 
Aprovou uma meta vinculativa de 20% de 
energias renováveis no consumo energético 
comunitário global até 2020 e uma meta 
vinculativa mínima de 10% a alcançar por 
todos os Estados-Membros para a quota 
das energias renováveis nos transportes até 
2020, a introduzir de forma 
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introduzir de forma economicamente 
eficaz. Afirmou que o carácter vinculativo 
da meta fixada para os biocombustíveis é 
adequado desde que a produção seja 
sustentável, que passem a estar 
comercialmente disponíveis 
biocombustíveis de segunda geração e que 
seja alterada a Directiva 98/70/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 13 
de Outubro de 1998, relativa à qualidade 
da gasolina e do combustível para motores 
diesel e que altera a Directiva 93/12/CEE 
do Conselho a fim de permitir níveis 
adequados de mistura. 

economicamente eficaz. Afirmou que o 
carácter vinculativo da meta fixada para os 
biocombustíveis é adequado desde que a 
produção seja sustentável, que passem a 
estar comercialmente disponíveis 
biocombustíveis de segunda geração e que 
seja alterada a Directiva 98/70/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 13 
de Outubro de 1998, relativa à qualidade 
da gasolina e do combustível para motores 
diesel e que altera a Directiva 93/12/CEE 
do Conselho a fim de permitir níveis 
adequados de mistura. 

Or. en

Alteração 135
Hannes Swoboda

Proposta de directiva
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Entretanto, uma avaliação mais 
exaustiva da sustentabilidade da produção 
de biocombustíveis revelou que uma meta 
de 10% pode ser alta demais para ser 
alcançada até 2020. Por isso, com base no 
conhecimento e na experiência, uma meta 
de 7% parece ser mais adequada.

Or. en

Justificação

O objectivo de 10% para os biocombustíveis pode ter um impacto negativo no sector da 
alimentação e noutros domínios essenciais, pelo que um objectivo de 7% é mais realista e 
respeita melhor os critérios de sustentabilidade.
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Alteração 136
Claude Turmes

Proposta de directiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O principal objectivo das metas 
vinculativas é fornecer certeza aos 
investidores, pelo que não é adequado 
adiar uma decisão sobre o carácter
vinculativo de uma meta até que tenha 
lugar um futuro evento. Numa declaração 
para a acta do Conselho de 15 de 
Fevereiro de 2007, a Comissão afirmou, 
pois, não considerar que o carácter 
vinculativo da meta deva ser diferido até 
estarem comercialmente disponíveis os 
biocombustíveis de segunda geração. 

Suprimido

Or. en

Justificação

A interpretação da Comissão não pode interferir com a decisão do Conselho Europeu. Além 
disso, desde o Conselho da primavera de 2007 há provas de que os agrocombustíveis de 
segunda geração não estarão disponíveis comercialmente em 2020 e poderão nem sequer 
cumprir os critérios de sustentabilidade requeridos nas conclusões do mesmo Conselho.

Alteração 137
Eija-Riitta Korhola

Proposta de directiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O principal objectivo das metas 
vinculativas é fornecer certeza aos 
investidores, pelo que não é adequado 
adiar uma decisão sobre o carácter 
vinculativo de uma meta até que tenha 
lugar um futuro evento. Numa declaração 
para a acta do Conselho de 15 de 
Fevereiro de 2007, a Comissão afirmou, 

(6) O principal objectivo das metas 
vinculativas é fornecer certeza aos 
investidores. Contudo, as muitas 
incógnitas sobre as fontes de energia 
renováveis e a actual produção de 
biocombustíveis convidam a uma 
abordagem mais prudente que a até agora 
seguida. As metas vinculativas de 20% e 
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pois, não considerar que o carácter 
vinculativo da meta deva ser diferido até 
estarem comercialmente disponíveis os 
biocombustíveis de segunda geração.

10% deveriam, portanto, ser 
reconsideradas.

Or. en

Justificação

Baseada na alteração 4 do relator da ENVI. O aumento da quota-parte da energia de fontes 
renováveis é urgentemente necessário, mas deve ser evitada a precipitação de estabelecer 
objectivos obrigatórios que não possam ser sustentadamente realizados num horizonte 
temporal determinado.

Alteração 138
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de directiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O principal objectivo das metas 
vinculativas é fornecer certeza aos 
investidores, pelo que não é adequado 
adiar uma decisão sobre o carácter 
vinculativo de uma meta até que tenha 
lugar um futuro evento. Numa declaração 
para a acta do Conselho de 15 de 
Fevereiro de 2007, a Comissão afirmou, 
pois, não considerar que o carácter 
vinculativo da meta deva ser diferido até 
estarem comercialmente disponíveis os 
biocombustíveis de segunda geração.

(6) O principal objectivo das metas 
vinculativas é fornecer certeza aos 
investidores. Contudo, as actuais 
incógnitas em matéria de produção de 
biocombustíveis requerem uma 
abordagem mais prudente do que aquela 
prevista até à data. A meta vinculativa de 
10% deve, por conseguinte, ser 
reexaminada.

Or. en
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Alteração 139
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O principal objectivo das metas 
vinculativas é fornecer certeza aos 
investidores, pelo que não é adequado 
adiar uma decisão sobre o carácter 
vinculativo de uma meta até que tenha 
lugar um futuro evento. Numa declaração 
para a acta do Conselho de 15 de 
Fevereiro de 2007, a Comissão afirmou, 
pois, não considerar que o carácter 
vinculativo da meta deva ser diferido até 
estarem comercialmente disponíveis os 
biocombustíveis de segunda geração. 

6) O principal objectivo das metas 
vinculativas é fornecer certeza aos 
investidores. Por isso, em princípio não é 
adequado adiar uma decisão sobre o 
carácter vinculativo de uma meta até que 
tenha lugar um futuro evento. O carácter 
vinculativo da meta pode ser adiado se 
não for possível alcançar a mesma duma 
forma sustentável.

Or. en

Justificação

Se não for possível alcançar a meta das energias renováveis duma forma sustentável - isto é, 
usando apenas fontes de energia renováveis - é melhor adiar a meta do que recorrer a fontes 
de energia renováveis não sustentáveis. 

Alteração 140
Fiona Hall

Proposta de directiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O principal objectivo das metas 
vinculativas é fornecer certeza aos 
investidores, pelo que não é adequado adiar 
uma decisão sobre o carácter vinculativo 
de uma meta até que tenha lugar um futuro 
evento. Numa declaração para a acta do 
Conselho de 15 de Fevereiro de 2007, a 
Comissão afirmou, pois, não considerar 
que o carácter vinculativo da meta deva ser 

(6) O principal objectivo das metas 
vinculativas é fornecer certeza aos 
investidores e encorajar o 
desenvolvimento contínuo das tecnologias 
que produzem energia a partir de todos os 
tipos de fontes renováveis, pelo que não é 
adequado adiar uma decisão sobre o 
carácter vinculativo de uma meta até que 
tenha lugar um futuro evento. Numa 
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diferido até estarem comercialmente 
disponíveis os biocombustíveis de segunda 
geração. 

declaração para a acta do Conselho de 15 
de Fevereiro de 2007, a Comissão afirmou, 
pois, não considerar que o carácter 
vinculativo da meta deva ser diferido até 
estarem comercialmente disponíveis os 
biocombustíveis de segunda geração. 

Or. en

Alteração 141
Werner Langen

Proposta de directiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O principal objectivo das metas 
vinculativas é fornecer certeza aos 
investidores,  pelo que não é adequado 
adiar uma decisão sobre o carácter 
vinculativo de uma meta até que tenha 
lugar um futuro evento.  Numa declaração 
para a acta do Conselho de 15 de Fevereiro 
de 2007, a Comissão afirmou, pois, não 
considerar que o carácter vinculativo da 
meta deva ser diferido até estarem 
comercialmente disponíveis os 
biocombustíveis de segunda geração. 

(6) O principal objectivo das metas 
vinculativas é fornecer certeza aos 
investidores,  pelo que não é adequado 
adiar uma decisão sobre o carácter 
vinculativo de uma meta até que tenha 
lugar um futuro evento.  Numa declaração 
para a acta do Conselho de 15 de Fevereiro 
de 2007, a Comissão afirmou, pois, não 
considerar que o carácter vinculativo da 
meta deva ser diferido até estarem 
comercialmente disponíveis os 
biocombustíveis de segunda geração. Neste 
contexto, há que dar um maior apoio à 
promoção do desenvolvimento de 
biocombustíveis de segunda geração, 
como os BTL (“biomass-to-liquid”), que 
não só produzem menos emissões de gases 
com efeito de estufa, como também são 
vantajosos em termos de outros efeitos 
ambientais.

Or. de

Justificação

Há que dar um maior apoio aos biocombustíveis de segunda geração, de molde a aumentar a 
sua eficácia nos próximos anos.
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Alteração 142
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O principal objectivo das metas 
vinculativas é fornecer certeza aos 
investidores, pelo que não é adequado adiar 
uma decisão sobre o carácter vinculativo 
de uma meta até que tenha lugar um futuro 
evento. Numa declaração para a acta do 
Conselho de 15 de Fevereiro de 2007, a 
Comissão afirmou, pois, não considerar 
que o carácter vinculativo da meta deva ser 
diferido até estarem comercialmente 
disponíveis os biocombustíveis de segunda 
geração. 

(6) O principal objectivo das metas 
vinculativas é fornecer certeza aos 
investidores, pelo que não é adequado adiar 
uma decisão sobre o carácter vinculativo 
de uma meta até que tenha lugar um futuro 
evento. Numa declaração para a acta do 
Conselho de 15 de Fevereiro de 2007, a 
Comissão afirmou, pois, não considerar 
que o carácter vinculativo da meta deva ser 
diferido até estarem comercialmente 
disponíveis os biocombustíveis de segunda 
geração; contudo, neste contexto deve 
dar-se um maior apoio ao incentivo ao 
desenvolvimento dos biocombustíveis, os 
quais permitem uma maior poupança de 
emissões de gases com efeito de estufa.

Or. en

Alteração 143
Herbert Reul

Proposta de directiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O principal objectivo das metas 
vinculativas é fornecer certeza aos 
investidores,  pelo que não é adequado 
adiar uma decisão sobre o carácter 
vinculativo de uma meta até que tenha 
lugar um futuro evento.  Numa declaração 
para a acta do Conselho de 15 de Fevereiro 
de 2007, a Comissão afirmou, pois, não 
considerar que o carácter vinculativo da 

(6) O principal objectivo das metas 
vinculativas é fornecer certeza aos 
investidores,  pelo que não é adequado 
adiar uma decisão sobre o carácter 
vinculativo de uma meta até que tenha 
lugar um futuro evento.  Numa declaração 
para a acta do Conselho de 15 de Fevereiro 
de 2007, a Comissão afirmou, pois, não 
considerar que o carácter vinculativo da 
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meta deva ser diferido até estarem 
comercialmente disponíveis os 
biocombustíveis de segunda geração. 

meta deva ser diferido até estarem 
comercialmente disponíveis os 
biocombustíveis de segunda geração. 
Porém, o actual debate sobre a 
concorrência entre culturas destinadas à 
produção de biocombustíveis e culturas 
destinadas à produção alimentar leva a 
considerar que é necessário examinar 
regularmente o aspecto vinculativo no 
caso dos biocombustíveis. A existência de 
requisitos de sustentabilidade abrangentes 
e rigorosos e a introdução acelerada de 
biocombustíveis de segunda geração 
devem, por isso, tornar-se um elemento 
central da política europeia.

Or. de

Justificação

Assiste-se actualmente a um debate acalorado, tanto no mundo científico como na imprensa, 
sobre a concorrência que os biocombustíveis fazem à segurança alimentar, que ainda não 
chegou ao fim. A questão do carácter vinculativo das metas deve pois ser mantida em aberto 
enquanto não se dispuser de resultados fiáveis ou até que a segunda geração de 
biocombustíveis ou biomassa esteja pronta para uma comercialização geral.

Alteração 144
Fiona Hall

Proposta de directiva
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Caberá aos Estados-Membros 
obterem melhorias significativas da 
eficiência energética em todos os sectores,
a fim de alcançarem mais facilmente os 
seus objectivos em matéria de energias 
renováveis, expressos em percentagens de 
consumo final de energia. A necessidade 
de eficiência energética no sector dos 
transportes é um imperativo, dado que 
uma meta percentual vinculativa para as 
energias renováveis deverá tornar-se cada 
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vez mais difícil de alcançar duma forma 
sustentável se a procura global de energia 
nos transportes continuar a aumentar. 
Por isso, a meta vinculativa mínima de 
10% a alcançar por todos os 
Estados-Membros deve ser:
i) definida como a quota do consumo final 
de energia nos transportes produzida a 
partir de fontes renováveis e não apenas 
de biocombustíveis;
ii) imposta em conjunto com uma 
melhoria vinculativa da eficiência 
energética no sector dos transportes de 
20% até 2020. 

Or. en

Justificação

Será muito difícil alcançar duma forma sustentável a meta de 10% nos transportes se a 
quantidade total de energia consumida pelos transportes continuar a aumentar. Ao 
transformar a meta indicativa de eficiência energética de 20% até 2020 numa meta 
vinculativa para o sector dos transportes, será conseguida uma redução da procura de 
energia neste sector e, por isso, o requisito quantitativo da meta de 10% será menor.

Alteração 145
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) No contexto da presente directiva, é 
essencial que cada Estado-Membro utilize 
o regime de apoio mais eficaz para 
facilitar a realização das suas metas em 
matéria de energias renováveis, tendo em 
conta as características específicas do 
mercado da electricidade desse 
Estado-Membro.

Or. en
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Alteração 146
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Proposta de directiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O Parlamento Europeu, na sua 
Resolução sobre o Roteiro das Energias 
Renováveis na Europa, convidou a 
Comissão a apresentar até finais de 2007 
uma proposta de enquadramento legislativo 
para as energias renováveis, referindo a 
importância de fixar metas para as quotas 
de energia proveniente de fontes 
renováveis a nível da Comunidade e dos 
Estados-Membros. 

(7) O Parlamento Europeu, na sua 
Resolução de 25 de Setembro de 2007
sobre o Roteiro das Energias Renováveis 
na Europa, convidou a Comissão a 
apresentar até finais de 2007 uma proposta 
de enquadramento legislativo para as 
energias renováveis, referindo a 
importância de fixar metas vinculativas
para as quotas de energia proveniente de 
fontes renováveis na electricidade, nos 
transportes e no sector do aquecimento e 
arrefecimento a nível da Comunidade e 
dos Estados-Membros.
__________________________
1 Textos Aprovados, P6_TA(2007)0406.

Or. en

Justificação

O Parlamento Europeu - no relatório (INI) da Deputada Britta Thomsen sobre o roteiro das 
energias renováveis na Europa (resolução P6-TA(2007)0406 de 25 de Setembro de 2007) -
também solicitou a fixação de metas claras e vinculativas para estes 3 sectores diferentes.

Alteração 147
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) À luz das posições adoptadas pela 
Comissão, pelo Conselho e pelo 
Parlamento Europeu, é adequado 

(8) À luz das posições adoptadas pelo 
Parlamento Europeu, pelo Conselho e pela 
Comissão, é adequado estabelecer metas 
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estabelecer metas vinculativas para se 
alcançar uma quota global de 20% de 
energias renováveis e uma quota de 10% 
de energias renováveis nos transportes no 
consumo da União Europeia em 2020.

vinculativas para se alcançar uma quota 
mínima intermédia global de 20% de 
energias renováveis no consumo final da 
União Europeia em 2020.

Or. en

Justificação

Para além da grave preocupação quanto ao impacto negativo dum desenvolvimento 
insustentável dos biocombustíveis, o que é importante é que cada Estado-Membro alcance a 
sua meta nacional e que a UE no seu conjunto alcance a meta de 20% de consumo de energia 
proveniente de fontes renováveis. Quanto destes 20% caberá ao sector dos transportes tem 
uma importância secundária.

Alteração 148
Eija-Riitta Korhola

Proposta de directiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) À luz das posições adoptadas pela 
Comissão, pelo Conselho e pelo 
Parlamento Europeu, é adequado 
estabelecer metas vinculativas para se 
alcançar uma quota global de 20% de 
energias renováveis e uma quota de 10% 
de energias renováveis nos transportes no 
consumo da União Europeia em 2020.

(8) À luz das posições adoptadas pela 
Comissão, pelo Conselho e pelo 
Parlamento Europeu, é adequado 
estabelecer metas indicativas para se 
alcançar uma quota global de 20% de 
energias renováveis e uma quota de 10% 
de energias renováveis nos transportes no 
consumo da União Europeia em 2020.

Or. en

Justificação

O aumento da quota-parte da energia de fontes renováveis é urgentemente necessário mas 
deve ser evitada a precipitação de estabelecer metas vinculativas que não possam ser 
sustentadamente realizadas num horizonte temporal determinado.
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Alteração 149
Hannes Swoboda

Proposta de directiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) À luz das posições adoptadas pela 
Comissão, pelo Conselho e pelo 
Parlamento Europeu, é adequado 
estabelecer metas vinculativas para se 
alcançar uma quota global de 20% de 
energias renováveis e uma quota de 10%
de energias renováveis nos transportes no 
consumo da União Europeia em 2020.

(8) À luz das posições adoptadas pela 
Comissão, pelo Conselho e pelo 
Parlamento Europeu e os recentes debates 
sérios a este respeito, é adequado 
estabelecer metas vinculativas para se 
alcançar uma quota global de 20% de 
energias renováveis e uma quota de 7% de 
energias renováveis nos transportes no 
consumo da União Europeia em 2020.

Or. en

Justificação

O objectivo de 10% para os biocombustíveis pode ter um impacto negativo no sector da 
alimentação e noutros domínios essenciais, pelo que um objectivo de 7% é mais realista e 
respeita melhor os critérios de sustentabilidade.

Alteração 150
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de directiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) À luz das posições adoptadas pela 
Comissão, pelo Conselho e pelo 
Parlamento Europeu, é adequado 
estabelecer metas vinculativas para se 
alcançar uma quota global de 20% de 
energias renováveis e uma quota de 10%
de energias renováveis nos transportes no 
consumo da União Europeia em 2020.

(8) À luz das posições adoptadas pela 
Comissão, pelo Conselho e pelo 
Parlamento Europeu, é adequado 
estabelecer metas vinculativas para se 
alcançar uma quota global de 20% de 
energias renováveis e uma quota de 8% de 
energias renováveis nos transportes no 
consumo da União Europeia em 2020. 
Estas metas devem ser submetidas a 
revisões periódicas, assim como o 
enquadramento político global e, 
nomeadamente, a metodologia de cálculo 



AM\728452PT.doc 29/111 PE407.890v01-00

PT

das poupanças de gases com efeito de 
estufa.

Or. en

Alteração 151
Fiona Hall

Proposta de directiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) À luz das posições adoptadas pela 
Comissão, pelo Conselho e pelo 
Parlamento Europeu, é adequado 
estabelecer metas vinculativas para se 
alcançar uma quota global de 20% de 
energias renováveis e uma quota de 10% 
de energias renováveis nos transportes no 
consumo da União Europeia em 2020.

(8) À luz das posições adoptadas pela 
Comissão, pelo Conselho e pelo 
Parlamento Europeu, é adequado 
estabelecer metas vinculativas para se 
alcançar uma quota global de 20% de 
energias renováveis e uma quota de 10% 
de energias renováveis nos transportes no 
consumo da União Europeia em 2020, em 
conjunto com uma melhoria vinculativa
da eficiência energética no sector dos 
transportes de 20% até 2020.

Or. en

Justificação

Uma vez que a quota da energia proveniente de fontes renováveis constitui uma percentagem, 
é essencial acompanhá-la de medidas para reduzir a procura de energia.

Alteração 152
Dorette Corbey

Proposta de directiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) À luz das posições adoptadas pela 
Comissão, pelo Conselho e pelo 
Parlamento Europeu, é adequado 
estabelecer metas vinculativas para se 

(8) À luz das posições adoptadas pela 
Comissão, pelo Conselho e pelo 
Parlamento Europeu, é adequado 
estabelecer metas vinculativas para se 
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alcançar uma quota global de 20% de 
energias renováveis e uma quota de 10% 
de energias renováveis nos transportes no 
consumo da União Europeia em 2020.

alcançar uma quota global de 20% de 
energias renováveis e uma quota de 10% 
de energias renováveis nos transportes no 
consumo da União Europeia em 2020. No 
entanto, a Agência Europeia do 
Ambiente, a FAO e outras organizações 
científicas e organizações internacionais 
manifestaram uma justa preocupação 
com as incidências negativas que o 
objectivo de 10% terá no ambiente e nos 
preços dos géneros alimentícios. A fim de 
dar resposta a essa preocupação, seria 
necessário alcançar pelo menos 30% do 
objectivo fixado para as energias 
renováveis no sector dos transportes, 
mediante a utilização da electricidade, do 
hidrogénio ou de energias provenientes de 
biomassa lignocelulósica ou de algas.

Or. en

Justificação

A meta de utilização de 10% de energias renováveis no sector dos transportes pode ser 
alcançada recorrendo a fontes de energia como a biomassa, a electricidade ou o hidrogénio. 
Num mercado perfeito, as opções entre as tecnologias podem ser deixadas ao critério dos 
respectivos intervenientes.

Alteração 153
Umberto Guidoni

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 

(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 
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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.

nível existente de energias renováveis e o 
cabaz energético, bem como o nível 
alcançado em matéria de eficiência 
energética. 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.

Or. it

Alteração 154
Herbert Reul

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, 
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 
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termos de consumo de energia primária. 
Serão devidamente tidos em conta, neste 
contexto, os esforços já efectuados. 

Or. de

Justificação

Só tomando o consumo de energia primária como referência se poderá fazer justiça ao nível 
da transformação alcançado. Além disso, alguns Estados-membros já fizeram esforços 
consideráveis que deveriam ser tidos em conta.

Alteração 155
Robert Goebbels

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. 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-

(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. 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-
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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.

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 
nacional bruto, modulada de modo a 
reflectir os pontos de partida nacionais, e 
fazendo a contabilização em termos de 
consumo final de energia.

Or. fr

Justificação

O produto interno bruto mede um fluxo anual, mas não o destino final destes fluxos. Não 
toma em consideração as existências de riqueza de cada país. Se a Comissão quer basear os 
esforços dos Estados no princípio de solidariedade, uma base mais objectiva seria o PNB por 
habitante. O produto nacional bruto, utilizado aliás para o cálculo dos recursos próprios da 
União, é obtido deduzindo do PIB os recursos primários pagos por unidades residentes a 
unidades não residentes, aumentando-o com rendimentos primários recebidos do resto do 
mundo.

Alteração 156
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Em contrapartida, é adequado que a 
meta de 10% para as energias renováveis 
nos transportes seja fixada ao mesmo 
nível para todos os Estados-Membros, a 
fim de assegurar a coerência nas 
especificações do combustível para 
transportes e a sua disponibilidade. Dada 
a facilidade das trocas comerciais de 
combustíveis para os transportes, os 

Suprimido
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Estados-Membros dotados de recursos 
escassos poderão facilmente obter noutros 
locais os combustíveis para transportes 
produzidos a partir de energias 
renováveis. Embora tecnicamente fosse 
possível à Comunidade alcançar a sua 
meta em termos de biocombustíveis 
unicamente com base na produção 
interna, é provável e desejável que tal 
meta seja efectivamente alcançada graças 
à combinação de produção interna e 
importação. Para este fim, a Comissão 
deve acompanhar o aprovisionamento do 
mercado comunitário dos biocombustíveis 
e, se adequado, propor medidas relevantes 
para se obter uma abordagem equilibrada 
entre produção interna e importação, 
tendo em conta o desenvolvimento de 
negociações comerciais a nível 
multilateral e bilateral, bem como outras 
considerações, nomeadamente em matéria 
de ambiente, de custos e de segurança 
energética.

Or. en

Justificação

A par das sérias preocupações com as incidências negativas do desenvolvimento não 
sustentável dos biocombustíveis, importa que cada Estado-Membro alcance o seu objectivo 
nacional e que o conjunto da UE atinja uma proporção de 20% no consumo de energia a 
partir de fontes renováveis. A parte respeitante ao sector dos transportes nessa proporção de 
20% é de importância secundária.

Alteração 157
Umberto Guidoni

Proposta de directiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Em contrapartida, é adequado que a 
meta de 10% para as energias renováveis 
nos transportes seja fixada ao mesmo nível 

(10) Em contrapartida, é adequado que a 
meta de 5% para as energias renováveis 
nos transportes seja fixada ao mesmo nível 
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para todos os Estados-Membros, a fim de 
assegurar a coerência nas especificações do 
combustível para transportes e a sua 
disponibilidade. Dada a facilidade das 
trocas comerciais de combustíveis para os 
transportes, os Estados-Membros dotados 
de recursos escassos poderão facilmente 
obter noutros locais os combustíveis para 
transportes produzidos a partir de energias 
renováveis. Embora tecnicamente fosse 
possível à Comunidade alcançar a sua meta 
em termos de biocombustíveis unicamente 
com base na produção interna, é provável e 
desejável que tal meta seja efectivamente 
alcançada graças à combinação de 
produção interna e importação. Para este 
fim, a Comissão deve acompanhar o 
aprovisionamento do mercado comunitário 
dos biocombustíveis e, se adequado, propor 
medidas relevantes para se obter uma 
abordagem equilibrada entre produção 
interna e importação, tendo em conta o 
desenvolvimento de negociações 
comerciais a nível multilateral e bilateral, 
bem como outras considerações, 
nomeadamente em matéria de ambiente, de 
custos e de segurança energética.

para todos os Estados-Membros, a fim de 
assegurar a coerência nas especificações do 
combustível para transportes e a sua 
disponibilidade. Dada a facilidade das 
trocas comerciais de combustíveis para os 
transportes, os Estados-Membros dotados 
de recursos escassos poderão facilmente 
obter noutros locais os combustíveis para 
transportes produzidos a partir de energias 
renováveis. Embora tecnicamente fosse 
possível à Comunidade alcançar a sua meta 
em termos de biocombustíveis unicamente 
com base na produção interna, é provável e 
desejável que tal meta seja efectivamente 
alcançada graças à combinação de 
produção interna e importação. Para este 
fim, a Comissão deve acompanhar o 
aprovisionamento do mercado comunitário 
dos biocombustíveis e, se adequado, propor 
medidas relevantes para se obter uma 
abordagem equilibrada entre produção 
interna e importação, tendo em conta o 
desenvolvimento de negociações 
comerciais a nível multilateral e bilateral, 
bem como outras considerações, 
nomeadamente em matéria de ambiente, de 
custos e de segurança energética.

Or. it

Alteração 158
Hannes Swoboda

Proposta de directiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Em contrapartida, é adequado que a 
meta de 10% para as energias renováveis 
nos transportes seja fixada ao mesmo nível 
para todos os Estados-Membros, a fim de 
assegurar a coerência nas especificações do 
combustível para transportes e a sua 
disponibilidade. Dada a facilidade das 
trocas comerciais de combustíveis para os 

(10) Em contrapartida, é adequado que a 
meta de 7% para as energias renováveis 
nos transportes seja fixada ao mesmo nível 
para todos os Estados-Membros, a fim de 
assegurar a coerência nas especificações do 
combustível para transportes e a sua 
disponibilidade. Dada a facilidade das 
trocas comerciais de combustíveis para os 
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transportes, os Estados-Membros dotados 
de recursos escassos poderão facilmente 
obter noutros locais os combustíveis para 
transportes produzidos a partir de energias 
renováveis. Embora tecnicamente fosse 
possível à Comunidade alcançar a sua meta 
em termos de biocombustíveis unicamente 
com base na produção interna, é provável e 
desejável que tal meta seja efectivamente 
alcançada graças à combinação de 
produção interna e importação. Para este 
fim, a Comissão deve acompanhar o 
aprovisionamento do mercado comunitário 
dos biocombustíveis e, se adequado, propor 
medidas relevantes para se obter uma 
abordagem equilibrada entre produção 
interna e importação, tendo em conta o 
desenvolvimento de negociações 
comerciais a nível multilateral e bilateral, 
bem como outras considerações, 
nomeadamente em matéria de ambiente, de 
custos e de segurança energética.

transportes, os Estados-Membros dotados 
de recursos escassos poderão facilmente 
obter noutros locais os combustíveis para 
transportes produzidos a partir de energias 
renováveis. Embora tecnicamente fosse 
possível à Comunidade alcançar a sua meta 
em termos de biocombustíveis unicamente 
com base na produção interna, é provável e 
desejável que tal meta seja efectivamente 
alcançada graças à combinação de 
produção interna e importação. Para este 
fim, a Comissão deve acompanhar o 
aprovisionamento do mercado comunitário 
dos biocombustíveis e, se adequado, propor 
medidas relevantes para se obter uma 
abordagem equilibrada entre produção 
interna e importação, tendo em conta o 
desenvolvimento de negociações 
comerciais a nível multilateral e bilateral, 
bem como outras considerações, 
nomeadamente em matéria de ambiente, de 
custos e de segurança energética.

Or. en

Justificação

O objectivo de 10% no que respeita aos biocombustíveis poderia ter incidências negativas 
para a nutrição e outros domínios essenciais, razão pela qual o objectivo de 7% é mais 
realista e mais próximo dos critérios de sustentabilidade.

Alteração 159
Robert Goebbels

Proposta de directiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Em contrapartida, é adequado que a 
meta de 10% para as energias renováveis 
nos transportes seja fixada ao mesmo nível 
para todos os Estados-Membros, a fim de 
assegurar a coerência nas especificações do 
combustível para transportes e a sua 

(10) Em contrapartida, é adequado que a 
meta de 10% para as energias renováveis 
nos transportes seja fixada ao mesmo nível 
para todos os Estados-Membros, a fim de 
assegurar a coerência nas especificações do 
combustível para transportes e a sua 
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disponibilidade. Dada a facilidade das 
trocas comerciais de combustíveis para os 
transportes, os Estados-Membros dotados 
de recursos escassos poderão facilmente 
obter noutros locais os combustíveis para 
transportes produzidos a partir de energias 
renováveis. Embora tecnicamente fosse 
possível à Comunidade alcançar a sua meta 
em termos de biocombustíveis unicamente 
com base na produção interna, é provável e 
desejável que tal meta seja efectivamente 
alcançada graças à combinação de 
produção interna e importação. Para este 
fim, a Comissão deve acompanhar o 
aprovisionamento do mercado comunitário 
dos biocombustíveis e, se adequado, propor 
medidas relevantes para se obter uma 
abordagem equilibrada entre produção 
interna e importação, tendo em conta o 
desenvolvimento de negociações 
comerciais a nível multilateral e bilateral, 
bem como outras considerações, 
nomeadamente em matéria de ambiente, de 
custos e de segurança energética.

disponibilidade. Dada a facilidade das 
trocas comerciais de combustíveis para os 
transportes, os Estados-Membros dotados 
de recursos escassos poderão facilmente 
obter noutros locais os combustíveis para 
transportes produzidos a partir de energias 
renováveis. Embora tecnicamente fosse 
possível à Comunidade alcançar a sua meta 
em termos de biocombustíveis unicamente 
com base na produção interna, é provável e 
desejável que tal meta seja efectivamente 
alcançada graças à combinação de 
produção interna e importação. Para este 
fim, a Comissão deve acompanhar o 
aprovisionamento do mercado comunitário 
dos biocombustíveis e, se adequado, propor 
medidas relevantes para se obter uma 
abordagem equilibrada entre produção 
interna e importação, tendo em conta o 
desenvolvimento de negociações 
comerciais a nível multilateral e bilateral, 
bem como outras considerações, 
nomeadamente em matéria de ambiente, 
sociais, de custos e de segurança 
energética.

Or. fr

Justificação

O impacto social das medidas em matéria de ambiente deve ser sempre um parâmetro a ter 
em consideração.

Alteração 160
Fiona Hall

Proposta de directiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Em contrapartida, é adequado que a 
meta de 10% para as energias renováveis 
nos transportes seja fixada ao mesmo nível 
para todos os Estados-Membros, a fim de 

(10) Em contrapartida, é adequado que a 
meta de 10% para as energias renováveis 
nos transportes, em conjugação com uma 
melhoria obrigatória de 20% da eficiência 
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assegurar a coerência nas especificações do 
combustível para transportes e a sua 
disponibilidade. Dada a facilidade das 
trocas comerciais de combustíveis para os 
transportes, os Estados-Membros dotados 
de recursos escassos poderão facilmente 
obter noutros locais os combustíveis para 
transportes produzidos a partir de energias 
renováveis. Embora tecnicamente fosse 
possível à Comunidade alcançar a sua meta 
em termos de biocombustíveis unicamente 
com base na produção interna, é provável e 
desejável que tal meta seja efectivamente 
alcançada graças à combinação de 
produção interna e importação. Para este 
fim, a Comissão deve acompanhar o 
aprovisionamento do mercado comunitário 
dos biocombustíveis e, se adequado, propor 
medidas relevantes para se obter uma 
abordagem equilibrada entre produção 
interna e importação, tendo em conta o 
desenvolvimento de negociações 
comerciais a nível multilateral e bilateral, 
bem como outras considerações, 
nomeadamente em matéria de ambiente, de 
custos e de segurança energética.

energética nesse sector, seja fixada ao 
mesmo nível para todos os Estados-
Membros, a fim de assegurar a coerência 
nas especificações do combustível para 
transportes e a sua disponibilidade. Dada a 
facilidade das trocas comerciais de 
combustíveis para os transportes, os 
Estados-Membros dotados de recursos 
escassos poderão facilmente obter noutros 
locais os combustíveis para transportes 
produzidos a partir de energias renováveis.
Embora tecnicamente fosse possível à 
Comunidade alcançar a sua meta em 
termos de biocombustíveis unicamente 
com base na produção interna, é provável e 
desejável que tal meta seja efectivamente 
alcançada graças à combinação de 
produção interna e importação. Para este 
fim, a Comissão deve acompanhar o 
aprovisionamento do mercado comunitário 
dos biocombustíveis e, se adequado, propor 
medidas relevantes para se obter uma 
abordagem equilibrada entre produção 
interna e importação, tendo em conta o 
desenvolvimento de negociações 
comerciais a nível multilateral e bilateral, 
bem como outras considerações, 
nomeadamente em matéria de ambiente, de 
custos e de segurança energética.

Or. en

Justificação

Sendo a meta relativa às energias renováveis uma meta de percentagem, é essencial 
considerá-la a par de medidas destinadas a reduzir a procura global de energia.
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Alteração 161
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Proposta de directiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Em contrapartida, é adequado que a 
meta de 10% para as energias renováveis 
nos transportes seja fixada ao mesmo nível 
para todos os Estados-Membros, a fim de 
assegurar a coerência nas especificações do 
combustível para transportes e a sua 
disponibilidade. Dada a facilidade das 
trocas comerciais de combustíveis para os 
transportes, os Estados-Membros dotados 
de recursos escassos poderão facilmente 
obter noutros locais os combustíveis para 
transportes produzidos a partir de energias 
renováveis. Embora tecnicamente fosse 
possível à Comunidade alcançar a sua meta
em termos de biocombustíveis unicamente 
com base na produção interna, é provável e 
desejável que tal meta seja efectivamente 
alcançada graças à combinação de 
produção interna e importação. Para este 
fim, a Comissão deve acompanhar o 
aprovisionamento do mercado comunitário 
dos biocombustíveis e, se adequado, propor 
medidas relevantes para se obter uma 
abordagem equilibrada entre produção 
interna e importação, tendo em conta o 
desenvolvimento de negociações 
comerciais a nível multilateral e bilateral, 
bem como outras considerações, 
nomeadamente em matéria de ambiente, de 
custos e de segurança energética.

(10) Em contrapartida, é adequado que a 
meta de 10% para as energias renováveis 
nos transportes seja fixada ao mesmo nível 
para todos os Estados-Membros, a fim de 
assegurar a coerência nas especificações do 
combustível para transportes e a sua 
disponibilidade. Dada a facilidade das 
trocas comerciais de combustíveis para os 
transportes, os Estados-Membros dotados 
de recursos escassos poderão facilmente 
obter noutros locais os combustíveis para 
transportes produzidos a partir de energias 
renováveis. Embora tecnicamente fosse 
possível à Comunidade alcançar a sua meta 
em termos da utilização das energias 
renováveis no sector dos transportes
unicamente com base na produção interna, 
é provável e desejável que tal meta seja 
efectivamente alcançada graças à 
combinação de produção interna e 
importação. Para este fim, a Comissão 
deve acompanhar o aprovisionamento do 
mercado comunitário dos biocombustíveis 
e, se adequado, propor medidas relevantes 
para se obter uma abordagem equilibrada 
entre produção interna e importação, tendo 
em conta o desenvolvimento de 
negociações comerciais a nível multilateral 
e bilateral, bem como outras considerações, 
nomeadamente em matéria de ambiente, de 
custos, de segurança energética e de 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa.

Or. en

Justificação

A directiva fixa uma meta de 10%, até 2020, para a proporção de utilização da energia 
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produzida a partir de fontes renováveis no sector dos transportes. Há que alterar, por 
conseguinte, o presente considerando, por razões de coerência. Por outro lado, no âmbito do 
acompanhamento do mercado dos biocombustíveis, a Comissão deve ter igualmente em conta 
a redução das emissões de gases com efeito de estufa.

Alteração 162
Fiona Hall

Proposta de directiva
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Os Estados-Membros devem ter em 
vista a diversificação do leque energético 
em cada sector dos transportes. A 
Comissão deve apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, até 1 de Junho de 
2015, um relatório sobre as possibilidades 
de aumentar a utilização das energias 
renováveis em cada sector dos 
transportes.

Or. en

Justificação

Existe em todos os sectores dos transportes, e não apenas no do transporte rodoviário, um 
potencial que deve ser desenvolvido.

Alteração 163
Britta Thomsen, Anni Podimata

Proposta de directiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Para assegurar o cumprimento das 
metas globais, os Estados-Membros devem 
trabalhar para a elaboração de uma 
trajectória indicativa que trace a via para
alcançar as suas metas, e devem 
estabelecer um plano de acção nacional

(11) Para assegurar o cumprimento das 
metas globais obrigatórias, os Estados-
Membros devem trabalhar para alcançar 
objectivos intercalares mínimos
obrigatórios que permitam avançar no 
sentido de alcançar as suas metas finais 
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que inclua objectivos sectoriais, sem deixar 
de ter em mente que existem utilizações 
diferentes da biomassa e que é, por isso, 
essencial mobilizar novos recursos de 
biomassa.

obrigatórias. Devem estabelecer um plano 
de acção para as energias renováveis que 
inclua informações sobre acordos 
relativos a metas comuns, estatísticas de 
referência, objectivos nacionais 
intercalares e finais obrigatórios, bem 
como objectivos sectoriais. Além disso, 
devem definir as medidas a adoptar para 
atingir essas metas, sem deixar de ter em 
mente que existem utilizações diferentes da 
biomassa e que é, por isso, essencial
mobilizar novos recursos de biomassa. O 
plano em questão deve incluir avaliações 
relativas à esperada contribuição de cada 
tecnologia de energia renovável, bem 
como uma avaliação ambiental 
estratégica.

Or. en

Alteração 164
Claude Turmes

Proposta de directiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Para assegurar o cumprimento das 
metas globais, os Estados-Membros devem 
trabalhar para a elaboração de uma 
trajectória indicativa que trace a via para 
alcançar as suas metas, e devem 
estabelecer um plano de acção nacional 
que inclua objectivos sectoriais, sem deixar 
de ter em mente que existem utilizações 
diferentes da biomassa e que é, por isso, 
essencial mobilizar novos recursos de 
biomassa.

(11) Para assegurar o cumprimento das 
metas globais, os Estados-Membros devem 
cumprir os objectivos obrigatórios 
intercalares para alcançar as suas metas 
previstas para 2020, e devem estabelecer 
um plano de acção nacional para as 
energias renováveis (PAR) que inclua 
objectivos sectoriais, sem deixar de ter em 
mente que existem utilizações diferentes da 
biomassa e que é, por isso, essencial 
mobilizar novos recursos de biomassa.

Or. en

Justificação

No sentido de alcançar a meta comunitária que prevê uma quota das energias renováveis de 
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20% em 2020, é necessário que, além da meta individual global de cada Estado-Membro, 
também sejam adoptadas metas intercalares. Estas metas deverão ser vinculativas para os 
Estados-Membros. A Comissão Europeia deverá fiscalizar o cumprimento e, em caso de 
incumprimento, deverá actuar, nomeadamente através da aplicação de uma sanção directa.

Alteração 165
Fiona Hall

Proposta de directiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Para assegurar o cumprimento das 
metas globais, os Estados-Membros devem 
trabalhar para a elaboração de uma 
trajectória indicativa que trace a via para 
alcançar as suas metas, e devem 
estabelecer um plano de acção nacional 
que inclua objectivos sectoriais, sem deixar 
de ter em mente que existem utilizações 
diferentes da biomassa e que é, por isso, 
essencial mobilizar novos recursos de 
biomassa.

(11) Para assegurar o cumprimento das 
metas globais, os Estados-Membros devem 
trabalhar em conformidade com uma 
trajectória vinculativa que trace a via para 
alcançar as suas metas, e devem 
estabelecer um plano de acção nacional 
que inclua objectivos sectoriais e uma 
melhoria obrigatória de 20% na eficiência 
energética no sector dos transportes, sem 
deixar de ter em mente que existem 
utilizações diferentes da biomassa e que é, 
por isso, essencial mobilizar novos 
recursos de biomassa.

Or. en

Justificação

Sendo a meta relativa às energias renováveis uma meta de percentagem, é essencial 
considerá-la a par de medidas destinadas a reduzir a procura global de energia. Há que 
prever metas intercalares a fim de assegurar uma rápida realização de progressos no 
desenvolvimento das energias renováveis.
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Alteração 166
Werner Langen

Proposta de directiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Para assegurar o cumprimento das 
metas globais, os Estados-Membros devem 
trabalhar para a elaboração de uma 
trajectória indicativa que trace a via para 
alcançar as suas metas, e devem 
estabelecer um plano de acção nacional 
que inclua objectivos sectoriais, sem deixar 
de ter em mente que existem utilizações 
diferentes da biomassa e que é, por isso, 
essencial mobilizar novos recursos de 
biomassa.

(11) Para assegurar o cumprimento das 
metas globais, os Estados-Membros devem 
trabalhar para a elaboração de uma 
trajectória indicativa que trace a via para 
alcançar as suas metas, e devem 
estabelecer um plano de acção nacional 
que inclua objectivos sectoriais, sem deixar 
de ter em mente que existem utilizações 
diferentes da biomassa e que é, por isso, 
essencial mobilizar novos recursos de 
biomassa sustentáveis. Os 
Estados-Membros deverão ter em conta os 
equipamentos convencionais já existentes 
no sector do aquecimento e da 
refrigeração que sejam eficientes em 
termos energéticos, e pensar em combiná-
los com a introdução gradual de energias 
renováveis, como a energia solar térmica 
e os biocombustíveis líquidos.

Or. de

Justificação

Não basta fazer da mobilização de novos recursos de biomassa o único critério básico, uma 
vez que também têm de ser sustentáveis para garantir um nível suficiente de segurança em 
matéria de inovação e planeamento. A política da UE também deve ter em conta o potencial 
de energia dos sistemas de aquecimento e de refrigeração já existentes e que apresentam um 
alto nível de desempenho, de modo a permitir a introdução gradual e rentável de energias 
renováveis para o aquecimento e a refrigeração.
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Alteração 167
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Para assegurar o cumprimento das 
metas globais, os Estados-Membros devem 
trabalhar para a elaboração de uma 
trajectória indicativa que trace a via para 
alcançar as suas metas, e devem 
estabelecer um plano de acção nacional 
que inclua objectivos sectoriais, sem deixar 
de ter em mente que existem utilizações 
diferentes da biomassa e que é, por isso, 
essencial mobilizar novos recursos de 
biomassa.

(11) Para assegurar o cumprimento das 
metas globais, os Estados-Membros devem 
trabalhar para a elaboração de uma 
trajectória indicativa que trace a via para 
alcançar as suas metas, e devem 
estabelecer um plano de acção nacional 
que inclua objectivos sectoriais, sem deixar 
de ter em mente que existem utilizações 
diferentes das energias renováveis e que é, 
por isso, essencial mobilizar novos 
recursos renováveis. É essencial assegurar 
que os Estados-Membros adoptem 
políticas e medidas eficazes no que 
respeita aos custos, a fim de minimizar os 
custos suportados pelos utilizadores e pela 
sociedade.

Or. en

Justificação

A presente directiva não diz respeito unicamente à biomassa, mas também a outras fontes 
renováveis, tais como a energia eólica, a energia solar e a energia hidroeléctrica. Os 
utilizadores não têm que pagar um preço muito mais elevado pela energia verde do que pela 
energia produzida a partir de fontes tradicionais.

Alteração 168
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Para assegurar o cumprimento das 
metas globais, os Estados-Membros devem 
trabalhar para a elaboração de uma 
trajectória indicativa que trace a via para 

(11) Para assegurar o cumprimento das 
metas globais, os Estados-Membros devem 
trabalhar para a elaboração de uma 
trajectória indicativa que trace a via para 
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alcançar as suas metas, e devem 
estabelecer um plano de acção nacional 
que inclua objectivos sectoriais, sem 
deixar de ter em mente que existem 
utilizações diferentes da biomassa e que é, 
por isso, essencial mobilizar novos 
recursos de biomassa.

alcançar as suas metas, e devem 
estabelecer um plano de acção nacional 
que inclua objectivos sectoriais. Uma vez 
que as questões do ambiente e do clima 
estão intimamente ligadas, os Estados-
Membros devem ser incentivados a 
apostar numa produção energética 
respeitadora do ambiente, que não 
contribua para o aumento das emissões de 
gases com efeito de estufa. Para poder 
avançar na via de uma resolução do 
problema das alterações climáticas, é 
importante sublinhar que as fontes de 
energia neutras no plano do clima não 
devem ser prejudicadas em termos fiscais 
relativamente a outras fontes de 
produção.

Or. sv

Alteração 169
Mia De Vits, Philippe Busquin

Proposta de directiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Para assegurar o cumprimento das 
metas globais, os Estados-Membros devem 
trabalhar para a elaboração de uma 
trajectória indicativa que trace a via para 
alcançar as suas metas, e devem 
estabelecer um plano de acção nacional 
que inclua objectivos sectoriais, sem deixar 
de ter em mente que existem utilizações 
diferentes da biomassa e que é, por isso, 
essencial mobilizar novos recursos de 
biomassa.

(11) Para assegurar o cumprimento das 
metas globais, os Estados-Membros devem 
trabalhar para a elaboração de uma 
trajectória indicativa que trace a via para 
alcançar as suas metas, e devem 
estabelecer um plano de acção nacional 
que inclua objectivos sectoriais, sem deixar 
de ter em mente que existem utilizações 
diferentes da biomassa e que é, por isso, 
essencial mobilizar novos recursos de 
biomassa. Os Estados-Membros devem 
estudar a possibilidade de recorrer ao 
equipamento existente que utiliza as 
energias tradicionais e que é eficiente do 
ponto de vista energético, em conjugação 
com a introdução progressiva de fontes de 
energia renováveis por meio da energia 
térmica solar e dos biolíquidos.
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Or. en

Justificação

As políticas da UE devem ter em conta o potencial dos sistemas de aquecimento existentes 
que têm um nível de eficiência elevado, a fim de possibilitar a introdução das energias 
renováveis para o aquecimento de uma forma progressiva e com uma boa relação custo-
eficácia.

Alteração 170
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Os incentivos utilizados para 
incrementar a utilização das fontes de 
energia renováveis devem basear-se numa 
tributação relacionada com o CO2 e não 
com os auxílios estatais. Há que partir do 
pressuposto que as fontes de energia 
renováveis são capazes de concorrer em 
termos de igualdade, a fim de se poderem 
desenvolver da maneira mais competitiva.
Incumbe à Comissão Europeia assegurar 
o respeito das normas relativas aos 
auxílios estatais.

Or. en

Alteração 171
Françoise Grossetête

Proposta de directiva
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) É essencial garantir que os 
Estados-Membros definam políticas e 
medidas eficazes no plano económico a 
fim de reduzir os custos para os 
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consumidores de energia e a sociedade.

Or. fr

Justificação

As políticas praticadas em matéria de energias renováveis devem ser eficazes no plano 
económico.

Alteração 172
Claude Turmes

Proposta de directiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Para se poderem colher os benefícios 
do avanço tecnológico e das economias de 
escala, a trajectória indicativa deve ter em 
conta a possibilidade de um crescimento 
mais rápido na utilização de energia 
proveniente de fontes renováveis em anos 
ulteriores. Desta forma, é possível dar 
especial atenção a sectores marcados de 
forma desproporcionada pela ausência de 
avanços tecnológicos e de economias de 
escala e que, por esse motivo, permanecem 
subdesenvolvidos, mas que poderão 
contribuir no futuro de forma significativa 
para alcançar as metas fixadas para 2020.

(12) Para se poderem colher os benefícios 
do avanço tecnológico e das economias de 
escala, os objectivos intercalares 
obrigatórios devem ter em conta a 
possibilidade de um crescimento mais 
rápido na utilização de energia proveniente 
de fontes renováveis em anos ulteriores.
Desta forma, é possível dar especial 
atenção a sectores marcados de forma 
desproporcionada pela ausência de avanços 
tecnológicos e de economias de escala e 
que, por esse motivo, permanecem 
subdesenvolvidos, mas que poderão 
contribuir no futuro de forma significativa 
para alcançar as metas fixadas para 2020.

Or. en

Justificação

No sentido de alcançar a meta comunitária que prevê uma quota das energias renováveis de 
20% em 2020, é necessário que, além da meta individual global de cada Estado-Membro,
também sejam adoptadas metas intermédias. Estas metas deverão ser vinculativas para os 
Estados-Membros. A Comissão Europeia deverá fiscalizar o cumprimento e, em caso de 
incumprimento, deverá actuar, nomeadamente através da aplicação de uma sanção directa.
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Alteração 173
Fiona Hall

Proposta de directiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Para se poderem colher os benefícios 
do avanço tecnológico e das economias de 
escala, a trajectória indicativa deve ter em 
conta a possibilidade de um crescimento 
mais rápido na utilização de energia 
proveniente de fontes renováveis em anos 
ulteriores. Desta forma, é possível dar 
especial atenção a sectores marcados de 
forma desproporcionada pela ausência de 
avanços tecnológicos e de economias de 
escala e que, por esse motivo, permanecem 
subdesenvolvidos, mas que poderão 
contribuir no futuro de forma significativa 
para alcançar as metas fixadas para 2020.

(12) Para se poderem colher os benefícios 
do avanço tecnológico e das economias de 
escala, essas trajectórias vinculativas 
devem ter em conta a possibilidade de um 
crescimento mais rápido na utilização de 
energia proveniente de fontes renováveis 
em anos ulteriores. Desta forma, é possível 
dar especial atenção a sectores marcados 
de forma desproporcionada pela ausência 
de avanços tecnológicos e de economias de 
escala e que, por esse motivo, permanecem 
subdesenvolvidos, mas que poderão 
contribuir no futuro de forma significativa 
para alcançar as metas fixadas para 2020.

Or. en

Justificação

Há que prever metas intercalares a fim de assegurar uma rápida realização de progressos no 
desenvolvimento das energias renováveis.

Alteração 174
Mechtild Rothe, Britta Thomsen, Anni Podimata

Proposta de directiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Para se poderem colher os benefícios 
do avanço tecnológico e das economias de 
escala, a trajectória indicativa deve ter em 
conta a possibilidade de um crescimento 
mais rápido na utilização de energia 
proveniente de fontes renováveis em anos 
ulteriores. Desta forma, é possível dar 
especial atenção a sectores marcados de 

(12) Para se poderem colher os benefícios 
do avanço tecnológico e das economias de 
escala, os objectivos intercalares mínimos 
obrigatórios devem ter em conta a 
possibilidade de um crescimento mais 
rápido na utilização de energia proveniente 
de fontes renováveis em anos ulteriores.
Desta forma, é possível dar especial 
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forma desproporcionada pela ausência de 
avanços tecnológicos e de economias de 
escala e que, por esse motivo, permanecem 
subdesenvolvidos, mas que poderão 
contribuir no futuro de forma significativa 
para alcançar as metas fixadas para 2020.

atenção a sectores marcados de forma 
desproporcionada pela ausência de avanços 
tecnológicos e de economias de escala e 
que, por esse motivo, permanecem 
subdesenvolvidos, mas que poderão 
contribuir no futuro de forma significativa 
para alcançar as metas fixadas para 2020.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar que os Estados-Membros estão efectivamente a realizar progressos e não 
estão a protelar a tomada de decisões para 2020, a trajectória deve ser vinculativa e deve ser 
vista como um nível mínimo de ambição.

Alteração 175
Claude Turmes

Proposta de directiva
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Para que os Estados-Membros 
cumpram os objectivos visados pela 
presente directiva, nomeadamente os 
objectivos intercalares e finais 
obrigatórios, bem como o objectivo global 
de 20% a alcançar pela UE em 2020, e 
também para oferecer incentivos a fim de 
que os Estados-Membros vão além desses 
objectivos, a presente directiva deve 
introduzir um mecanismo de sanção 
directa. A Comissão deve impor sanções 
aos Estados-Membros que não alcancem 
os respectivos objectivos. As receitas 
provenientes destas sanções devem ser 
utilizadas para financiar um fundo 
específico (receitas afectadas), em 
conformidade com o n.º 2 do artigo 18.º 
do Regulamento (CE, Euratom) 
n.º 1605/2002 do Conselho, de 25 de 
Junho de 2002, que institui o 
Regulamento Financeiro aplicável ao 
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orçamento geral das Comunidades 
Europeias.
_____________________________
1JO L 248 de 16.9.2002, p. 1.

Or. en

Justificação

A Comunidade Europeia regula desde há muito o mercado comum aplicando, neste contexto, 
quotas e imposições à produção que oneram consideravelmente os Estados-Membros. Agora 
que as quotas são utilizadas como instrumentos de política ambiental, deverão ser aqui
adoptadas sanções financeiras que sirvam de incentivo para que os Estados-Membros 
invistam nas energias renováveis, podendo ainda as receitas provenientes das sanções ser 
utilizadas para reforçar o desenvolvimento das energias renováveis na União Europeia.

Alteração 176
Anni Podimata

Proposta de directiva
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) A fim de aumentar ainda mais a 
utilização da energia produzida a partir 
de fontes renováveis, é necessário criar 
um mercado da energia que seja 
verdadeiramente operacional, devendo os 
custos externos ligados à produção e ao 
consumo da energia atribuídos de forma 
adequada às diversas fontes de energia.
Se todos os custos em matéria social, 
ambiental e de cuidados sanitários forem 
tomados em consideração, a energia 
produzida a partir da maior parte das 
fontes renováveis actualmente disponíveis 
revela-se já plenamente competitiva e 
muitas vezes mais barata do que a energia 
produzida a partir das fontes tradicionais.
Os regimes de apoio às energias 
produzidas a partir de fontes renováveis 
constituem, por conseguinte instrumentos 
políticos susceptíveis de compensar a falta 
de internalização dos custos externos e as 
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desvantagens de concorrência em 
mercados da energia onde existam 
distorções.

Or. en

Justificação

Importa fazer referência aos custos externos da energia convencional, em comparação com 
os das energias renováveis.

Alteração 177
Fiona Hall

Proposta de directiva
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) A Comunidade e os Estados-
Membros devem dedicar recursos 
financeiros significativos à investigação e 
desenvolvimento das tecnologias das 
energias renováveis. É necessário que o 
Instituto Europeu de Tecnologia conceda 
a maior prioridade à investigação e 
desenvolvimento de tecnologias das 
energias renováveis.

Or. en

Alteração 178
Claude Turmes

Proposta de directiva
Considerando 12-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-B) No que respeita ao estabelecimento 
de um mecanismo de sanção, deve ser 
atribuída competência à Comissão 
Europeia para adoptar as medidas de 
execução necessárias. Essas medidas 
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devem ser adoptadas, o mais tardar, até ao 
final de 2010; devem especificar os 
métodos de cálculo e de pagamento das 
sanções e estabelecer disposições 
circunstanciadas relativamente ao 
tratamento administrativo das sanções e à 
criação do fundo ao qual devem ser 
afectadas as receitas pertinentes, bem 
como à gestão e utilização do fundo para 
apoiar projectos relativos às energias 
renováveis nos Estados-Membros que 
tenham ultrapassado os seus objectivos e, 
de modo geral, para estimular e reforçar a 
investigação, produção e utilização das 
energias renováveis e o incremento da 
eficiência energética na União Europeia.
Dado que essas medidas são de âmbito 
geral e se destinam a alterar elementos 
não essenciais da presente directiva, 
devem ser adoptadas de acordo com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo estabelecido no artigo 5.º-A da 
Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 28 
de Junho de 1999, que fixa as regras de 
exercício das competências de execução 
atribuídas à Comissão1. Deve ser 
atribuída igualmente competência à 
Comissão para alterar as disposições 
sobre o acompanhamento e a elaboração 
de relatórios à luz da experiência 
adquirida no âmbito da aplicação da 
presente directiva.
_________________
1JO L 184 de 17.07.99, pp. 23-26.

Or. en

Justificação

A Comissão deve adoptar as medidas de execução necessárias (de acordo com o 
procedimento de regulamentação com controlo) para determinar a forma como os montantes 
cobrados mediante o mecanismo de sanção directa serão tratados e geridos, a fim de 
promover os investimentos nas energias renováveis, propondo incentivos adequados aos 
Estados-Membros.
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Alteração 179
Anni Podimata

Proposta de directiva
Considerando 12-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-B) O apoio público à electricidade 
produzida a partir de fontes renováveis de 
energia baseia-se no pressuposto de que, a 
longo prazo, esta poderá competir com a 
electricidade produzida a partir das fontes 
tradicionais. Este apoio é necessário para
se alcançarem os objectivos da 
Comunidade relativamente à sua 
expansão, designadamente enquanto os 
preços da electricidade no mercado 
interno não reflectirem todos os custos 
sociais e ambientais das fontes de energia 
utilizadas. As orientações e as políticas 
comunitárias relativas aos auxílios 
estatais destinados à protecção do 
ambiente devem ter plenamente em conta 
a necessidade de internalizar todos os 
custos externos ligados à electricidade até 
que sejam reunidas as condições para 
uma concorrência leal.

Or. en

Justificação

No contexto da revisão das orientações comunitárias relativas aos auxílios estatais 
destinados à protecção do ambiente, é necessário que a Comissão tenha em vista a criação, 
no mercado da electricidade, de condições de concorrência leal para todas as fontes de 
energia. Os preços da electricidade produzida a partir de fontes de energia fósseis e da 
energia nuclear continuam a não reflectir os custos efectivos.
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Alteração 180
Claude Turmes

Proposta de directiva
Considerando 12-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-C) A sanção deve ser calculada com 
base no défice de MWh de energia 
renovável em relação ao objectivo 
vinculativo e fixada a um nível 
apropriado para fornecer um forte 
incentivo para que os Estados-Membros 
invistam em energias renováveis, tendo 
em vista cumprir e até mesmo exceder os 
objectivos nacionais.

Or. en

Justificação

O método de avaliação e o montante da sanção devem ser definidos de modo que seja 
assegurado que os Estados-Membros sejam efectiva e fortemente incentivados a investir nas 
energias renováveis, a fim de cumprirem e até mesmo ultrapassarem as suas metas, em vez de 
considerarem a sanção como uma solução barata para fugirem às suas obrigações. De 
acordo com perspectivas económicas actuais, 90 € por MWh de energia renovável não 
produzida seria uma base apropriada para a determinação do montante da sanção.

Alteração 181
Anni Podimata

Proposta de directiva
Considerando 12-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-C) No âmbito do desenvolvimento de 
um mercado das fontes de energia 
renováveis há que ter igualmente em 
conta o impacto positivo na segurança do 
aprovisionamento energético, nas 
oportunidades de desenvolvimento 
regional e local, nas perspectivas de 
exportação, na de coesão social e nas 
oportunidades de emprego, 
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principalmente no que respeita às 
pequenas e médias empresas e aos 
produtores independentes de 
electricidade.

Or. en

Alteração 182
Herbert Reul

Proposta de directiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A via a traçar deveria tomar como 
ponto de partida 2005, por ser o ano mais 
recente para o qual se dispõe de dados 
fiáveis sobre as quotas nacionais de 
energias renováveis.

Suprimido

Or. de

Justificação

O que conta é a meta de 20%. Devem ser os Estados-Membros a decidir como e quando 
atingirão este objectivo. Além disso, ao tomar 2005 como ponto de partida seriam 
negligenciados muitos esforços já realizados pelos Estados-Membros entre 1990 e 2005.

Alteração 183
Fiona Hall

Proposta de directiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A via a traçar deveria tomar como 
ponto de partida 2005, por ser o ano mais
recente para o qual se dispõe de dados 
fiáveis sobre as quotas nacionais de 
energias renováveis.

(13) A via a traçar deveria tomar como 
ponto de partida 2005, por ser o ano mais 
recente para o qual se dispõe de dados 
fiáveis sobre as quotas nacionais de 
energias renováveis e por constituir o 
ponto de referência para a meta em 
matéria de eficácia energética, fixada em 
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"20% até 2020".

Or. en

Justificação

Sendo a meta relativa às energias renováveis uma meta de percentagem, é essencial 
considerá-la a par de medidas destinadas a reduzir a procura global de energia.

Alteração 184
Claude Turmes

Proposta de directiva
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) É necessário que as fontes 
renováveis de energia sejam definidas de 
forma isenta de ambiguidade. Apenas as 
fontes incluídas especificamente na 
categoria precisa das energias renováveis 
pelo Eurostat e o IPCC (Grupo 
Intergovernamental de Peritos sobre a 
Evolução do Clima) devem ser 
consideradas na presente directiva.

Or. en

Justificação

Somente as autênticas energias renováveis devem ser consideradas na presente directiva.

Alteração 185
Fiona Hall

Proposta de directiva
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Os Estados-Membros podem 
querer encorajar as autoridades locais e 
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regionais a fixar objectivos que 
ultrapassem os objectivos nacionais e 
promover a participação das autoridades 
locais e regionais na elaboração de planos 
de acção e no reforço da sensibilização 
para os benefícios proporcionados pelas 
energias renováveis.

Or. en

Justificação

A aplicação da directiva relativa às energias renováveis compreenderá inúmeras acções ao 
nível local e regional e, assim sendo, as autoridades locais e regionais devem ser associadas, 
na medida do possível, à elaboração e execução dos planos nacionais.

Alteração 186
Claude Turmes

Proposta de directiva
Considerando 13-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-B) A turfa não deve ser considerada 
como energia renovável.

Or. en

Justificação

De acordo com o IPCC (Grupo Intergovernamental de Peritos sobre a Evolução do Clima), a 
turfa inclui-se numa categoria distinta e não é uma energia renovável, devendo as emissões 
de gases com efeito de estufa provenientes da utilização da turfa ser declarados pelas Partes 
como fazendo parte das emissões provenientes de combustíveis fósseis.
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Alteração 187
Fiona Hall

Proposta de directiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) É necessário fixar regras inequívocas 
para o cálculo da quota de energia 
proveniente de fontes renováveis.

(14) É necessário fixar regras 
transparentes e inequívocas para o cálculo 
da quota de energia proveniente de fontes 
renováveis.

Or. en

Alteração 188
Claude Turmes

Proposta de directiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Para atenuar os efeitos das variações 
climáticas, deve ser utilizada uma fórmula 
de normalização no cálculo da contribuição 
da energia hidroeléctrica.

(15) Para atenuar os efeitos das variações 
climáticas, deve ser utilizada uma fórmula 
de normalização no cálculo da contribuição 
da energia hidroeléctrica e eólica.

Or. en

Justificação

Tal como a energia hidroeléctrica, a energia eólica também depende das condições 
climáticas. Importa introduzir uma fórmula de normalização também para a energia eólica.

Alteração 189
Fiona Hall

Proposta de directiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Para atenuar os efeitos das variações (15) Para atenuar os efeitos das variações 
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climáticas, deve ser utilizada uma fórmula 
de normalização no cálculo da contribuição 
da energia hidroeléctrica.

climáticas, deve ser utilizada uma fórmula 
de normalização no cálculo da contribuição 
da energia hidroeléctrica e eólica.

Or. en

Justificação

A energia eólica, tal como a energia hidroeléctrica, está sujeita a variações climáticas.

Alteração 190
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Para atenuar os efeitos das variações 
climáticas, deve ser utilizada uma fórmula 
de normalização no cálculo da contribuição 
da energia hidroeléctrica.

(15) Para atenuar os efeitos das variações 
climáticas, deve ser utilizada uma fórmula 
de normalização no cálculo da contribuição 
da energia hidroeléctrica e eólica.

Or. en

Justificação

A produção de energia eólica é muito variável devido à variação das condições climáticas, 
pelo que também deverá ser sujeita à aplicação da fórmula de normalização.

Alteração 191
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) As bombas de calor que utilizam 
recursos geotérmicos dos solos ou das 
águas e as bombas de calor que utilizam o 
calor ambiente do ar para transferir a 
energia térmica para um nível de 

(16) As bombas de calor que utilizam 
recursos geotérmicos dos solos ou das 
águas subterrâneas e as bombas de calor 
que utilizam o calor ambiente das águas 
superficiais ou do ar para transferir a 
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temperatura útil necessitam de 
electricidade para funcionar. As bombas de 
calor que utilizam o calor ambiente do ar 
exigem frequentemente a utilização de 
quantidades significativas de energias 
convencionais. Por esse motivo, só a 
energia térmica útil produzida por 
bombas de calor que utilizem o calor 
ambiente do ar e que cumpram os 
requisitos mínimos relativos ao 
coeficiente de desempenho estabelecidos 
na Decisão 2007/742/CE da Comissão, em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.° 1980/2000 do Parlamento Europeu e 
do Conselho de 17 de Julho de 2000 
relativo a um sistema comunitário revisto 
de atribuição de rótulo ecológico, deve ser 
considerada para a avaliação do 
cumprimento das metas estabelecidas pela 
presente directiva.

energia térmica para um nível de 
temperatura útil necessitam de alguma 
energia primária (geralmente a
electricidade) para funcionar. A energia 
térmica gerada por sistemas de 
aquecimento ou arrefecimento que 
utilizam a energia geotérmica dos solos 
ou das águas deve ser considerada após 
dedução da quantidade final de energia 
primária produzida a partir de fontes não 
renováveis, necessária ao funcionamento 
dos sistemas.

Or. en

Justificação

Deve utilizar-se a nomenclatura consistente no domínio da energia geotérmica, elaborada 
pelo Conselho Europeu de Energia Geotérmica, no intuito de evitar equívocos.

As bombas de calor que utilizam recursos geotérmicos dos solos ou das águas subterrâneas 
necessitam de alguma energia primária (geralmente sob a forma de electricidade) para 
funcionar, tal como todos os outros sistemas energéticos. A fim de abordar a quantidade total 
de calor renovável e útil produzida, a quantidade final de energia primária tem de ser 
deduzida da produção de aquecimento e arrefecimento geotérmico pouco profunda.

Alteração 192
Paul Rübig

Proposta de directiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) As bombas de calor que utilizam 
recursos geotérmicos dos solos ou das 
águas e as bombas de calor que utilizam o 
calor ambiente do ar para transferir a 

(16) As bombas de calor que utilizam 
energia aerotérmica, geotérmica e 
hidrotérmica como fontes de calor devem 
ser consideradas para a avaliação do 
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energia térmica para um nível de 
temperatura útil necessitam de 
electricidade para funcionar. As bombas 
de calor que utilizam o calor ambiente do 
ar exigem frequentemente a utilização de 
quantidades significativas de energias 
convencionais. Por esse motivo, só a 
energia térmica útil produzida por 
bombas de calor que utilizem o calor 
ambiente do ar e que cumpram os 
requisitos mínimos relativos ao 
coeficiente de desempenho estabelecidos 
na Decisão 2007/742/CE da Comissão, em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.° 1980/2000 do Parlamento Europeu e 
do Conselho de 17 de Julho de 2000 
relativo a um sistema comunitário revisto 
de atribuição de rótulo ecológico, deve ser 
considerada para a avaliação do 
cumprimento das metas estabelecidas pela 
presente directiva.

cumprimento das metas estabelecidas pela 
presente directiva.

Or. en

Justificação

As bombas de calor podem gerar o aquecimento ou o arrefecimento mediante a utilização de 
energia térmica renovável do ar, das águas e de fontes subterrâneas. As bombas de calor 
necessitam de energia auxiliar para funcionar. A electricidade não é a única fonte de energia 
a que as bombas de calor recorrem. Também podem recorrer a outras fontes de energia 
como o gás. Todas as tecnologias devem ser consideradas em pé de igualdade. Para este 
efeito, devem evitar-se os requisitos de descrição da tecnologia. Além disso, o cálculo da 
quota renovável terá por base o artigo 5.º.

Alteração 193
Jan Březina

Proposta de directiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) As bombas de calor que utilizam 
recursos geotérmicos dos solos ou das 
águas e as bombas de calor que utilizam o 

(16) As bombas de calor que utilizam 
energia aerotérmica, geotérmica e 
hidrotérmica como fontes de calor devem 
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calor ambiente do ar para transferir a 
energia térmica para um nível de 
temperatura útil necessitam de 
electricidade para funcionar. As bombas 
de calor que utilizam o calor ambiente do 
ar exigem frequentemente a utilização de 
quantidades significativas de energias 
convencionais. Por esse motivo, só a 
energia térmica útil produzida por 
bombas de calor que utilizem o calor 
ambiente do ar e que cumpram os 
requisitos mínimos relativos ao 
coeficiente de desempenho estabelecidos 
na Decisão 2007/742/CE da Comissão, em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.° 1980/2000 do Parlamento Europeu e 
do Conselho de 17 de Julho de 2000 
relativo a um sistema comunitário revisto 
de atribuição de rótulo ecológico, deve ser 
considerada para a avaliação do 
cumprimento das metas estabelecidas pela 
presente directiva.

ser consideradas para a avaliação do 
cumprimento das metas estabelecidas pela 
presente directiva.

Or. en

Justificação

As bombas de calor podem gerar o aquecimento ou o arrefecimento mediante a utilização de 
energia térmica renovável do ar, das águas e de fontes subterrâneas. As bombas de calor 
necessitam de energia auxiliar para funcionar. A electricidade não é a única fonte de energia 
a que as bombas de calor recorrem. Também podem recorrer a outras fontes de energia 
como o gás. Todas as tecnologias devem ser tratadas ao mesmo nível. Para este efeito, devem 
evitar-se os requisitos de descrição da tecnologia. Além disso, o cálculo da quota renovável 
terá por base o artigo 5.º.

Alteração 194
Philippe Busquin

Proposta de directiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) As bombas de calor que utilizam 
recursos geotérmicos dos solos ou das 

(16) As bombas de calor que utilizam 
recursos geotérmicos dos solos ou das 
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águas e as bombas de calor que utilizam o 
calor ambiente do ar para transferir a 
energia térmica para um nível de 
temperatura útil necessitam de 
electricidade para funcionar. As bombas de 
calor que utilizam o calor ambiente do ar 
exigem frequentemente a utilização de 
quantidades significativas de energias 
convencionais. Por esse motivo, só a 
energia térmica útil produzida por 
bombas de calor que utilizem o calor 
ambiente do ar e que cumpram os 
requisitos mínimos relativos ao 
coeficiente de desempenho estabelecidos 
na Decisão 2007/742/CE da Comissão, em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.° 1980/2000 do Parlamento Europeu e 
do Conselho de 17 de Julho de 2000 
relativo a um sistema comunitário revisto 
de atribuição de rótulo ecológico, deve ser 
considerada para a avaliação do 
cumprimento das metas estabelecidas pela 
presente directiva.

águas subterrâneas e as bombas de calor 
que utilizam o calor ambiente das águas 
superficiais ou do ar para transferir a 
energia térmica para um nível de 
temperatura útil necessitam de alguma 
energia primária (geralmente a
electricidade) para funcionar. A energia 
térmica gerada por sistemas de 
aquecimento ou arrefecimento que 
utilizam a energia geotérmica dos solos 
ou das águas deve ser considerada após 
dedução da quantidade final de energia 
primária produzida a partir de fontes não 
renováveis, necessária ao funcionamento 
dos sistemas.

Or. en

Justificação

O Conselho Europeu de Energia Geotérmica e o Comité Europeu das Bombas de Calor 
Geotérmicas acordaram a seguinte nomenclatura, que se coaduna com as suas definições de 
energia geotérmica:
- energia geotérmica pouco profunda: calor dos subsolos, incluindo as águas subterrâneas.
- calor ambiente: calor do ar ou das águas superficiais.
- bombas de calor: um instrumento para utilizar energia renovável a baixas temperaturas e 
que pode utilizar calor ambiente e geotérmico pouco profundo.
Os sistemas geotérmicos pouco profundos representam a energia armazenada (na água, no 
solo e nas rochas), na camada de 400 m superior do subsolo.
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Alteração 195
Fiona Hall

Proposta de directiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) As bombas de calor que utilizam 
recursos geotérmicos dos solos ou das 
águas e as bombas de calor que utilizam o 
calor ambiente do ar para transferir a 
energia térmica para um nível de 
temperatura útil necessitam de 
electricidade para funcionar. As bombas de 
calor que utilizam o calor ambiente do ar 
exigem frequentemente a utilização de 
quantidades significativas de energias 
convencionais. Por esse motivo, só a 
energia térmica útil produzida por 
bombas de calor que utilizem o calor 
ambiente do ar e que cumpram os 
requisitos mínimos relativos ao 
coeficiente de desempenho estabelecidos 
na Decisão 2007/742/CE da Comissão, em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.° 1980/2000 do Parlamento Europeu e 
do Conselho de 17 de Julho de 2000 
relativo a um sistema comunitário revisto 
de atribuição de rótulo ecológico, deve ser 
considerada para a avaliação do 
cumprimento das metas estabelecidas pela 
presente directiva.

(16) As bombas de calor que utilizam 
recursos geotérmicos dos solos ou das 
águas e as bombas de calor que utilizam o 
calor ambiente do ar para transferir a 
energia térmica para um nível de 
temperatura útil necessitam de 
electricidade para funcionar. As bombas de 
calor que utilizam o calor ambiente do ar 
exigem frequentemente a utilização de 
quantidades significativas de energias 
convencionais. Por esse motivo, as bombas 
de calor que utilizam ar não devem ser 
consideradas para a avaliação do 
cumprimento das metas estabelecidas pela 
presente directiva.

Or. en

Justificação

Dado que as bombas de calor utilizam quantidades significativas de electricidade que pode 
ser gerada com níveis baixos de eficiência a partir de fontes não renováveis, não podem ser 
classificadas como uma fonte de energia renovável.
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Alteração 196
Werner Langen

Proposta de directiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) As bombas de calor que utilizam 
recursos geotérmicos dos solos ou das 
águas e as bombas de calor que utilizam o 
calor ambiente do ar para transferir a 
energia térmica para um nível de 
temperatura útil necessitam de 
electricidade para funcionar. As bombas de 
calor que utilizam o calor ambiente do ar 
exigem frequentemente a utilização de 
quantidades significativas de energias 
convencionais. Por esse motivo, só a 
energia térmica útil produzida por
bombas de calor que utilizem o calor 
ambiente do ar e que cumpram os 
requisitos mínimos relativos ao coeficiente 
de desempenho estabelecidos na Decisão 
2007/742/CE da Comissão, em 
conformidade com o Regulamento (CE) n.º
1980/2000 do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 17 de Julho de 2000 relativo a 
um sistema comunitário revisto de 
atribuição de rótulo ecológico, deve ser 
considerada para a avaliação do 
cumprimento das metas estabelecidas pela 
presente directiva.

16 As bombas de calor que utilizam 
recursos geotérmicos dos solos ou das 
águas e as bombas de calor que utilizam o 
calor ambiente do ar para transferir a 
energia térmica para um nível de 
temperatura útil necessitam de 
electricidade para funcionar. Por esse 
motivo, para evitar promover o consumo 
de quantidades significativas de energias 
convencionais, cada tipo de bomba de 
calor deve cumprir os requisitos mínimos 
relativos ao coeficiente de desempenho 
estabelecidos na Decisão 2007/742/CE da 
Comissão, em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 1980/2000 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 17 
de Julho de 2000 relativo a um sistema 
comunitário revisto de atribuição de rótulo 
ecológico, a fim de que a energia térmica 
útil proveniente das bombas de calor seja 
conforme com as metas estabelecidas na 
presente directiva para fins de medição.

Or. de

Justificação

Devem promover-se os tipos de bomba de calor mais eficientes, independentemente da fonte 
de calor (ar, água ou solo), de acordo com nova directiva da Comissão relativa ao rótulo 
ecológico (2007/742/CE).
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Alteração 197
Françoise Grossetête

Proposta de directiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) As bombas de calor que utilizam 
recursos geotérmicos dos solos ou das 
águas e as bombas de calor que utilizam o 
calor ambiente do ar para transferir a 
energia térmica para um nível de 
temperatura útil necessitam de 
electricidade para funcionar. As bombas 
de calor que utilizam o calor ambiente do 
ar exigem frequentemente a utilização de 
quantidades significativas de energias 
convencionais. Por esse motivo, só a 
energia térmica útil produzida por bombas 
de calor que utilizem o calor ambiente do 
ar e que cumpram os requisitos mínimos 
relativos ao coeficiente de desempenho 
estabelecidos na Decisão 2007/742/CE da 
Comissão, em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.° 1980/2000 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 17 
de Julho de 2000 relativo a um sistema 
comunitário revisto de atribuição de rótulo 
ecológico, deve ser considerada para a 
avaliação do cumprimento das metas 
estabelecidas pela presente directiva.

(16) As bombas de calor que utilizam calor 
proveniente dos recursos geotérmicos dos 
solos ou das águas ou do ar ambiente 
podem exigir a utilização de quantidades 
significativas de energias convencionais
para transferir o calor para um nível de 
temperatura útil. Por esse motivo, só as 
bombas de calor que cumpram os 
requisitos mínimos relativos ao coeficiente 
de desempenho estabelecidos na Decisão 
2007/742/CE da Comissão, em 
conformidade com o Regulamento (CE) n.° 
1980/2000 do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 17 de Julho de 2000 relativo a 
um sistema comunitário revisto de 
atribuição de rótulo ecológico, devem ser 
consideradas para a avaliação do 
cumprimento das metas estabelecidas pela 
presente directiva.

Or. en

Justificação

Todas as bombas de calor exigem a utilização de energias convencionais (electricidade, gás 
natural, etc.). Não é importante distinguir entre diferentes tipos de bombas de calor. Além 
disso, esta abordagem constitui a base do rótulo ecológico referido no considerando, que 
prevê que todos os tipos de bombas de calor devem cumprir (independentemente do tipo de 
fonte de calor ou frio) os requisitos mínimos de desempenho (com vista à eficiência dos 
modos de aquecimento e arrefecimento).



AM\728452PT.doc 67/111 PE407.890v01-00

PT

Alteração 198
Anne Laperrouze

Proposta de directiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) As bombas de calor que utilizam 
recursos geotérmicos dos solos ou das 
águas e as bombas de calor que utilizam o 
calor ambiente do ar para transferir a 
energia térmica para um nível de 
temperatura útil necessitam de 
electricidade para funcionar. As bombas 
de calor que utilizam o calor ambiente do 
ar exigem frequentemente a utilização de 
quantidades significativas de energias 
convencionais. Por esse motivo, só a 
energia térmica útil produzida por bombas 
de calor que utilizem o calor ambiente do 
ar e que cumpram os requisitos mínimos 
relativos ao coeficiente de desempenho 
estabelecidos na Decisão 2007/742/CE da 
Comissão, em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.° 1980/2000 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 17 
de Julho de 2000 relativo a um sistema 
comunitário revisto de atribuição de rótulo 
ecológico, deve ser considerada para a 
avaliação do cumprimento das metas 
estabelecidas pela presente directiva.

(16) As bombas de calor que utilizam calor 
proveniente dos recursos geotérmicos dos 
solos ou das águas ou do ar ambiente 
podem exigir a utilização de quantidades 
significativas de energias convencionais 
para transferir o calor para um nível de 
temperatura útil. Por esse motivo, só as 
bombas de calor que cumpram os 
requisitos mínimos relativos ao coeficiente 
de desempenho estabelecidos na Decisão 
2007/742/CE da Comissão, em 
conformidade com o Regulamento (CE) n.° 
1980/2000 do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 17 de Julho de 2000 relativo a 
um sistema comunitário revisto de 
atribuição de rótulo ecológico, devem ser 
consideradas para a avaliação do 
cumprimento das metas estabelecidas pela 
presente directiva.

Or. en

Justificação

Todas as bombas de calor exigem a utilização de energias convencionais (electricidade, gás 
natural, etc.). Não é importante distinguir entre diferentes tipos de bombas de calor. Além 
disso, esta abordagem constitui a base do rótulo ecológico referido no considerando, que 
prevê que todos os tipos de bombas de calor devem cumprir (independentemente do tipo de 
fonte de calor ou frio) os requisitos mínimos de desempenho (com vista à eficiência dos 
modos de aquecimento e arrefecimento).
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Alteração 199
Claude Turmes

Proposta de directiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) As bombas de calor que utilizam 
recursos geotérmicos dos solos ou das 
águas e as bombas de calor que utilizam o 
calor ambiente do ar para transferir a 
energia térmica para um nível de 
temperatura útil necessitam de 
electricidade para funcionar. As bombas de 
calor que utilizam o calor ambiente do ar 
exigem frequentemente a utilização de 
quantidades significativas de energias 
convencionais. Por esse motivo, só a 
energia térmica útil produzida por bombas 
de calor que utilizem o calor ambiente do 
ar e que cumpram os requisitos mínimos 
relativos ao coeficiente de desempenho 
estabelecidos na Decisão 2007/742/CE da 
Comissão, em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.° 1980/2000 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 17 
de Julho de 2000 relativo a um sistema 
comunitário revisto de atribuição de 
rótulo ecológico, deve ser considerada
para a avaliação do cumprimento das metas 
estabelecidas pela presente directiva.

(16) As bombas de calor que utilizam 
recursos geotérmicos dos solos ou das 
águas e as bombas de calor que utilizam o 
calor ambiente do ar para transferir a 
energia térmica para um nível de 
temperatura útil necessitam de 
electricidade para funcionar. As bombas de 
calor que utilizam o calor ambiente do ar 
exigem frequentemente a utilização de 
quantidades significativas de energias 
convencionais. Por esse motivo, só a 
energia térmica útil produzida por bombas 
de calor que utilizem energia geotérmica 
dos solos e das águas devem ser 
consideradas para a avaliação do 
cumprimento das metas estabelecidas pela 
presente directiva.

Or. en

Justificação

As bombas de calor que utilizam o calor ambiente do ar são um instrumento de eficiência 
energética, abrangido pela Directiva 2006/32/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
5 de Abril de 2006, relativa à eficiência na utilização final de energia e aos serviços 
energéticos, actualmente em vigor. Para evitar uma dupla contabilização, a energia 
aproveitada deste modo não deve ser considerada para efeitos da presente directiva.
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Alteração 200
Anni Podimata

Proposta de directiva
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) É necessário apoiar a fase de 
demonstração e de comercialização de 
tecnologias renováveis descentralizadas.
A transição para a produção energética 
descentralizada de energia tem muitas
vantagens como a utilização de fontes de 
energia locais, encurtamento das 
distâncias de transporte e redução das 
perdas de transmissão de energia.
Promove igualmente o desenvolvimento 
comunitário (nomeadamente, através da 
concessão de fontes de rendimento e da 
criação de postos de trabalho a nível 
local) e a coesão.

Or. en

Alteração 201
Werner Langen

Proposta de directiva
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) A longo prazo, a promoção ou 
subvenção de fontes de energia renováveis 
não deve dar origem a quaisquer 
distorções da concorrência. 

Or. de

Justificação

A promoção das energias renováveis não deve dar origem a quaisquer distorções da 
concorrência, uma vez que o objectivo a seguir deve ser o de as energias renováveis se 
afirmarem com independência e competitividade no mercado.
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Alteração 202
Werner Langen

Proposta de directiva
Considerando 17-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-B) A reciclagem de biomassa, 
sobretudo de madeira, deve ter sempre 
primazia sobre a sua valorização 
energética.

Or. de

Justificação

A utilização energética da biomassa não deve prejudicar a sua reciclagem, em particular, no 
caso da madeira.

Alteração 203
Werner Langen

Proposta de directiva
Considerando 17-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-C) A fim de tirar pleno proveito do 
potencial da biomassa, os Estados-
Membros e a UE deverão garantir uma 
maior mobilização das reservas de 
madeira existentes e o desenvolvimento de 
novos sistemas de silvicultura.

Or. de

Justificação

Nos Estados-Membros e na UE apenas uma parte do potencial da biomassa é utilizada, em 
particular na madeira. Na área dos sistemas de silvicultura convém melhorar as estruturas 
necessárias para que seja possível aumentar a quota das energias renováveis neste sector.
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Alteração 204
Werner Langen

Proposta de directiva
Considerando 17-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-D) A produção agrícola de géneros 
alimentícios de elevada qualidade deve 
prevalecer sobre a valorização energética.

Or. de

Justificação

A utilização energética da biomassa não deve comprometer a produção alimentar.

Alteração 205
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A electricidade importada, produzida 
a partir de fontes de energia renováveis 
fora da Comunidade, pode entrar em conta 
para as metas dos Estados-Membros.
Contudo, para evitar um aumento líquido 
das emissões de gases com efeito de estufa 
devido ao afastamento das fontes 
renováveis existentes e à sua substituição 
total ou parcial por fontes de energia 
convencionais, só a electricidade gerada 
em instalações que utilizem fontes de 
energia renováveis e que entrem em 
serviço após a entrada em vigor da 
directiva podem ser contabilizadas. A fim 
de assegurar um acompanhamento e 
contabilização fiáveis de tais importações, 
estas devem ter lugar no quadro de um 
sistema de garantias de origem. Serão 
previstos acordos com países terceiros 
sobre a organização deste comércio de 

(18) A electricidade importada, produzida 
a partir de fontes de energia renováveis 
fora da Comunidade, pode entrar em conta 
para as metas dos Estados-Membros. A fim 
de assegurar um acompanhamento e 
contabilização fiáveis de tais importações, 
estas devem ter lugar no quadro de um 
sistema de garantias de origem. Serão 
previstos acordos com países terceiros 
sobre a organização deste comércio de 
electricidade produzida a partir de fontes 
de energia renováveis.
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electricidade produzida a partir de fontes 
de energia renováveis.

Or. en

Justificação

Não há razão para não incluir as instalações que já se encontrem em funcionamento se 
conseguirem cumprir os requisitos.

Alteração 206
Mechtild Rothe

Proposta de directiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A electricidade importada, produzida 
a partir de fontes de energia renováveis 
fora da Comunidade, pode entrar em conta 
para as metas dos Estados-Membros.
Contudo, para evitar um aumento líquido 
das emissões de gases com efeito de estufa 
devido ao afastamento das fontes 
renováveis existentes e à sua substituição 
total ou parcial por fontes de energia 
convencionais, só a electricidade gerada 
em instalações que utilizem fontes de 
energia renováveis e que entrem em 
serviço após a entrada em vigor da 
directiva podem ser contabilizadas. A fim
de assegurar um acompanhamento e 
contabilização fiáveis de tais importações, 
estas devem ter lugar no quadro de um 
sistema de garantias de origem. Serão 
previstos acordos com países terceiros 
sobre a organização deste comércio de 
electricidade produzida a partir de fontes 
de energia renováveis.

(18) A electricidade importada, produzida 
a partir de fontes de energia renováveis 
fora da Comunidade, pode entrar em conta 
para as metas dos Estados-Membros.
Contudo, para promover o aumento da 
utilização de energia produzida a partir de 
fontes renováveis, não apenas na União 
Europeia, e para evitar um aumento 
líquido das emissões de gases com efeito 
de estufa devido ao afastamento das fontes 
renováveis existentes e à sua substituição 
total ou parcial por fontes de energia 
convencionais, só a electricidade gerada 
em países que persigam objectivos de 
expansão igualmente ambiciosos para a 
energia produzida a partir de fontes 
renováveis e gerada por instalações que 
utilizem fontes de energia renováveis, que 
entrem em serviço após a entrada em vigor 
da directiva, e que tenha sido fisicamente 
importada e consumida pode ser 
contabilizada. A fim de assegurar um 
acompanhamento e contabilização fiáveis 
de tais importações, estas devem ter lugar 
no quadro de um sistema de garantias de 
origem para publicação. Serão previstos 
acordos com países terceiros sobre a 
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organização deste comércio de 
electricidade produzida a partir de fontes 
de energia renováveis.

Or. en

Justificação

Com vista a um desenvolvimento equilibrado da energia produzida a partir de fontes 
renováveis é necessário aumentar a sua utilização no maior número possível de países e de 
regiões. Por conseguinte, deve ser evitada a criação de qualquer incentivo aos países com
menos recursos económicos para exportarem electricidade produzida a partir de fontes 
renováveis em vez de a utilizarem, antes de mais, para o seu aprovisionamento interno. 

Alteração 207
Mechtild Rothe

Proposta de directiva
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) A presente directiva não exige aos 
Estados-Membros que reconheçam a 
aquisição de uma garantia de origem a 
outros Estados-Membros ou a aquisição 
equivalente de electricidade enquanto 
contributo para o cumprimento de uma 
obrigação no âmbito da quota nacional.
Contudo, para facilitar o comércio de 
electricidade produzida a partir de fontes 
de energia renováveis e aumentar a 
transparência para a escolha do 
consumidor entre a electricidade 
produzida a partir de fontes de energia 
não renováveis e a electricidade produzida 
a partir de fontes de energia renováveis, é 
necessária a garantia de origem da 
referida electricidade. Os regimes de 
garantia de origem não acarretam, por si 
só, um direito a beneficiar dos regimes de 
apoio nacionais criados em diversos 
Estados-Membros. Importa que todas as 
formas de electricidade produzida a partir 
de fontes de energia renováveis sejam 
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abrangidas por estas garantias de origem.

Or. en

Alteração 208
Esko Seppänen

Proposta de directiva
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) Em virtude do sistema de preço por 
grosso da electricidade, a presente 
Directiva representa um “novo começo” 
para os investimentos em centrais 
nucleares com emissões nulas. Todos os 
novos investimentos em centrais 
nucleares deveriam aumentar, 
respectivamente, a percentagem de 
energia produzida a partir de fontes de 
energia renováveis.

Or. en

Justificação

Os investimentos em energia nuclear não aumentam as emissões, mas os investidores têm de 
ter em conta a responsabilidade pelo aumento da produção de energias renováveis em 
simultâneo.

Alteração 209
Mechtild Rothe

Proposta de directiva
Considerando 18-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-B) Importa estabelecer uma distinção 
inequívoca entre as garantias de origem e 
os certificados verdes permutáveis.
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Or. en

Justificação

No intuito de garantir transparência relativamente à fonte de energia a partir da qual foi 
produzida a electricidade e de não distorcer o mercado voluntário de certificados verdes 
permutáveis existente, convém distinguir entre ambos.

Alteração 210
Mechtild Rothe

Proposta de directiva
Considerando 18-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-C) Os Estados-Membros são 
responsáveis pelo cumprimento das suas 
metas individuais de partilha de energia 
proveniente de fontes renováveis. Os 
Estados-Membros dispõem de diferentes 
regimes nacionais de apoio às fontes de 
energia renováveis, nomeadamente os 
certificados verdes, o auxílio ao 
investimento, as isenções ou reduções 
fiscais, o reembolso de impostos e os 
regimes de apoio directo aos preços. Até 
que um quadro comunitário esteja 
operacional e para manter a confiança 
dos investidores, a garantia do correcto 
funcionamento destes regimes constitui 
um importante meio para realizar o 
objectivo da presente directiva.

Or. en

Justificação

A Europa é líder mundial no sector das energias renováveis em virtude de alguns regimes 
nacionais bem concebidos em conjugação com uma administração europeia eficaz. Por 
conseguinte, foram concedidas garantias de que estes regimes de apoio podem assegurar a 
continuação do desenvolvimento das energias renováveis na Europa.
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Alteração 211
Mechtild Rothe

Proposta de directiva
Considerando 18-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-D) Visto que os Estados-Membros 
concedem apoio directo e indirecto a 
fontes de energias não renováveis sem 
internalizar completamente os custos 
externos resultantes, o mercado interno 
da energia é objecto de uma distorção que 
é favorável a essas fontes de energia. Não 
se pode, portanto, considerar que o apoio 
adequado à energia produzida a partir de 
fontes renováveis distorce a concorrência, 
mas sim que cria mais condições 
equitativas. No intuito de criar um 
patamar de igualdade no mercado interno 
da energia, os Estados-Membros têm de 
conceder incentivos ao aumento da 
percentagem de energia partilhada, 
produzida a partir de fontes renováveis no 
mercado interno da energia.

Or. en

Justificação

As fontes de energias renováveis contribuem para a protecção do ambiente e não acarretam 
custos ecológicos. Não pode, por conseguinte, considerar-se que a compensação adequada 
com base nos custos resultantes, que foram evitados, distorça a concorrência.

Alteração 212
Mechtild Rothe

Proposta de directiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Para criar os meios de reduzir os 
custos do cumprimento das metas 
estabelecidas na presente directiva, deve 

Suprimido
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favorecer-se o consumo nos Estados-
Membros de energia produzida a partir de 
fontes renováveis noutros Estados-
Membros e, paralelamente, permitir que 
os Estados-Membros contabilizem, nos 
seus próprios objectivos nacionais, a 
energia consumida noutros Estados-
Membros sob a forma de electricidade, 
aquecimento e arrefecimento. Por esta 
razão, devem ser adoptadas disposições 
harmonizadas para a elaboração e 
transferência de garantias de origem 
nestes sectores.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros são responsáveis pelo cumprimento das suas metas vinculativas 
nacionais. O êxito do desenvolvimento de FRE na Europa deve-se essencialmente a uma boa 
concepção dos regimes de apoio nacionais e a uma administração eficaz. A presente directiva 
confere aos Estados-Membros a possibilidade de escolher o sector que mais pretendem 
desenvolver, pelo que não é necessário um mecanismo de flexibilidade suplementar.

Alteração 213
Claude Turmes

Proposta de directiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Para criar os meios de reduzir os 
custos do cumprimento das metas 
estabelecidas na presente directiva, deve 
favorecer-se o consumo nos Estados-
Membros de energia produzida a partir de 
fontes renováveis noutros Estados-
Membros e, paralelamente, permitir que os 
Estados-Membros contabilizem, nos seus 
próprios objectivos nacionais, a energia 
consumida noutros Estados-Membros sob a 
forma de electricidade, aquecimento e 
arrefecimento. Por esta razão, devem ser 
adoptadas disposições harmonizadas para a 

(19) Para criar os meios de reduzir os 
custos do cumprimento das metas 
estabelecidas na presente directiva, além 
dos necessários esforços a nível nacional, 
deve favorecer-se o consumo nos Estados-
Membros de energia produzida a partir de 
fontes renováveis noutros Estados-
Membros e, paralelamente, permitir que os 
Estados-Membros contabilizem, nos seus 
próprios objectivos nacionais, a energia 
consumida noutros Estados-Membros sob a 
forma de electricidade, aquecimento e 
arrefecimento. Por esta razão, devem ser 
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elaboração e transferência de garantias de 
origem nestes sectores.

adoptadas disposições harmonizadas para a 
elaboração e transferência de garantias de 
origem nestes sectores.

Or. en

Justificação

Os esforços de promoção das energias renováveis têm de começar em casa.

Alteração 214
Herbert Reul

Proposta de directiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Para criar os meios de reduzir os 
custos do cumprimento das metas 
estabelecidas na presente directiva, deve 
favorecer-se o consumo nos Estados-
Membros de energia produzida a partir de 
fontes renováveis noutros Estados-
Membros e, paralelamente, permitir que os 
Estados-Membros contabilizem, nos seus 
próprios objectivos nacionais, a energia 
consumida noutros Estados-Membros sob a 
forma de electricidade, aquecimento e 
arrefecimento. Por esta razão, devem ser 
adoptadas disposições harmonizadas para a 
elaboração e transferência de garantias de 
origem nestes sectores.

(19) Para criar os meios de reduzir os 
custos do cumprimento das metas 
estabelecidas na presente directiva, deve 
favorecer-se o consumo nos Estados-
Membros de energia produzida a partir de 
fontes renováveis noutros Estados-
Membros e, paralelamente, permitir que os 
Estados-Membros contabilizem, nos seus 
próprios objectivos nacionais, a energia 
consumida noutros Estados-Membros sob a 
forma de electricidade, aquecimento e 
arrefecimento. Por esta razão, devem ser 
adoptadas disposições harmonizadas para a 
elaboração e transferência de garantias de 
origem nestes sectores. De igual modo, o 
sistema de garantias de origem deve 
igualmente aplicar-se aos biocombustíveis 
e a outros biolíquidos, o que cria maior 
flexibilidade e custos reduzidos na 
concretização dos objectivos em matéria 
de biocombustíveis.  Por conseguinte, as 
disposições harmonizadas relativas a um 
sistema independente de direitos de 
emissão comercializáveis aplicáveis aos 
biocombustíveis e a outros biolíquidos 
também devem ser aprovadas.
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Or. en

Justificação

O sistema de garantias de origem deveria ser alargado por forma a incluir os 
biocombustíveis num sistema separado de direitos de emissão comercializáveis, no intuito de 
proporcionar uma maior flexibilidade para o cumprimento dos objectivos em matéria de 
biocombustíveis e de evitar deslocações físicas desnecessárias de biocombustíveis. O sistema 
proposto será a interface com as actuais medidas regulamentares de apoio dos Estados-
Membros, tais como as obrigações em matéria de biocombustíveis, e permite a harmonização 
dos sistemas de direitos de emissão comercializáveis para os biocombustíveis já existentes 
nos principais Estados-Membros da UE. 

Alteração 215
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Para criar os meios de reduzir os 
custos do cumprimento das metas 
estabelecidas na presente directiva, deve 
favorecer-se o consumo nos Estados-
Membros de energia produzida a partir de 
fontes renováveis noutros Estados-
Membros e, paralelamente, permitir que os 
Estados-Membros contabilizem, nos seus 
próprios objectivos nacionais, a energia 
consumida noutros Estados-Membros sob a 
forma de electricidade, aquecimento e 
arrefecimento. Por esta razão, devem ser 
adoptadas disposições harmonizadas para a 
elaboração e transferência de garantias de 
origem nestes sectores.

(19) Para criar os meios de reduzir os 
custos do cumprimento das metas 
estabelecidas na presente directiva, deve 
favorecer-se o consumo nos Estados-
Membros de energia produzida a partir de 
fontes renováveis noutros Estados-
Membros e, paralelamente, permitir que os 
Estados-Membros contabilizem, nos seus 
próprios objectivos nacionais, a energia 
consumida noutros Estados-Membros sob a 
forma de electricidade, aquecimento e 
arrefecimento. Por esta razão, devem ser 
adoptadas disposições harmonizadas para a 
elaboração e transferência de garantias de 
origem nestes sectores. A transferência de 
garantias de origem deve ser igualmente 
autorizada aos governos e às empresas.

Or. en

Justificação

Serão as empresas a tomar as decisões reais de investimento em projectos no domínio das 
energias renováveis. Por conseguinte, convém que as próprias empresas possam deter e 
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transferir as garantias de origem no mercado. Este princípio deveria ser explicitamente 
reconhecido na directiva.

Alteração 216
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Para criar os meios de reduzir os 
custos do cumprimento das metas 
estabelecidas na presente directiva, deve 
favorecer-se o consumo nos Estados-
Membros de energia produzida a partir de 
fontes renováveis noutros Estados-
Membros e, paralelamente, permitir que os 
Estados-Membros contabilizem, nos seus 
próprios objectivos nacionais, a energia 
consumida noutros Estados-Membros sob a 
forma de electricidade, aquecimento e 
arrefecimento. Por esta razão, devem ser 
adoptadas disposições harmonizadas para a 
elaboração e transferência de garantias de 
origem nestes sectores.

(19) Para criar os meios de reduzir os 
custos do cumprimento das metas 
estabelecidas na presente directiva, deve 
favorecer-se o consumo nos Estados-
Membros de energia produzida a partir de 
fontes renováveis noutros Estados-
Membros e, paralelamente, permitir que os 
Estados-Membros contabilizem, nos seus 
próprios objectivos nacionais, a energia 
consumida noutros Estados-Membros sob a 
forma de electricidade, aquecimento e 
arrefecimento. Por esta razão, devem ser 
adoptadas disposições harmonizadas para a 
elaboração e transferência de garantias de 
origem nestes sectores. A transferência de 
garantias de origem deve ser igualmente 
autorizada aos governos e às empresas.

Or. en

Alteração 217
Mechtild Rothe

Proposta de directiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A emissão obrigatória, a pedido, de 
garantias de origem para a energia de 
aquecimento ou arrefecimento produzida 
a partir de fontes renováveis deve ser 
limitada às instalações com uma 
capacidade de, pelo menos, 5 MWth, a fim 

Suprimido
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de evitar os encargos administrativos 
excessivos que seriam impostos se fossem 
incluídas instalações de menor 
capacidade, incluindo as domésticas.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros são responsáveis pelo cumprimento das suas metas nacionais 
vinculativas. O êxito do desenvolvimento de FRE na Europa deve-se essencialmente a uma 
boa concepção dos regimes de apoio nacionais e a uma administração eficaz. A presente 
directiva confere aos Estados-Membros a possibilidade de escolher o sector que mais 
pretendem desenvolver, pelo que não é necessário um mecanismo de flexibilidade 
suplementar.

Alteração 218
Werner Langen

Proposta de directiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A emissão obrigatória, a pedido, de 
garantias de origem para a energia de 
aquecimento ou arrefecimento produzida a 
partir de fontes renováveis deve ser 
limitada às instalações com uma 
capacidade de, pelo menos, 5 MWth, a fim 
de evitar os encargos administrativos 
excessivos que seriam impostos se fossem 
incluídas instalações de menor capacidade, 
incluindo as domésticas.

(20) A emissão obrigatória, a pedido, de 
garantias de origem para a energia de 
aquecimento ou arrefecimento produzida a 
partir de fontes renováveis deve ser 
limitada às instalações com uma 
capacidade de, pelo menos, 1 MWth, a fim 
de evitar os encargos administrativos 
excessivos que seriam impostos se fossem 
incluídas instalações de menor capacidade, 
incluindo as domésticas.

Or. de

Justificação

Para que as instalações de menor capacidade, que ao todo representam um grande potencial, 
sejam igualmente tomadas em conta nas metas a atingir a nível das quotas de energias 
renováveis, a emissão de garantias de origem deve ser alargada a instalações com uma 
capacidade de, pelo menos, 1 MWth.
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Alteração 219
Mechtild Rothe

Proposta de directiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Os Estados-Membros devem poder 
estabelecer sistemas de autorização prévia 
para a transferência de garantias de 
origem para ou de outros Estados-
Membros se tal lhes for necessário para 
assegurar um aprovisionamento 
energético seguro e equilibrado, alcançar 
os objectivos ambientais subjacentes ao 
seu regime de apoio ou cumprir as metas 
estabelecidas na presente directiva. Tais 
sistemas devem limitar-se ao que é 
necessário e proporcional e não devem 
constituir um meio de discriminação 
arbitrária.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros são responsáveis pelo cumprimento das suas metas vinculativas 
nacionais. O êxito do desenvolvimento de FRE na Europa deve-se essencialmente a uma boa 
concepção dos regimes de apoio nacionais e a uma administração eficaz. A presente directiva 
confere aos Estados-Membros a possibilidade de escolher o sector que mais pretendem 
desenvolver, pelo que não é necessário um mecanismo de flexibilidade suplementar.

Alteração 220
Fiona Hall

Proposta de directiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Os Estados-Membros devem poder 
estabelecer sistemas de autorização prévia 
para a transferência de garantias de 
origem para ou de outros Estados-
Membros se tal lhes for necessário para 

Suprimido
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assegurar um aprovisionamento 
energético seguro e equilibrado, alcançar 
os objectivos ambientais subjacentes ao 
seu regime de apoio ou cumprir as metas 
estabelecidas na presente directiva. Tais 
sistemas devem limitar-se ao que é 
necessário e proporcional e não devem 
constituir um meio de discriminação 
arbitrária.

Or. en

Justificação

As garantias de origem não são bens comercializáveis, pelo que não podem ser transferidas.

Alteração 221
Dirk Sterckx

Proposta de directiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Os Estados-Membros devem poder 
estabelecer sistemas de autorização prévia 
para a transferência de garantias de 
origem para ou de outros Estados-
Membros se tal lhes for necessário para 
assegurar um aprovisionamento 
energético seguro e equilibrado, alcançar 
os objectivos ambientais subjacentes ao 
seu regime de apoio ou cumprir as metas 
estabelecidas na presente directiva. Tais 
sistemas devem limitar-se ao que é 
necessário e proporcional e não devem 
constituir um meio de discriminação 
arbitrária.

Suprimido

Or. nl

Justificação

Não é lógico, num mercado interno comunitário do gás e da electricidade, permitir que os 
Estados-Membros imponham restrições à possibilidade de transferir garantias de origem 
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entre Estados-Membros. Além disso, as referidas restrições não são conformes com o 3.º 
Pacote Energético que visa precisamente promover o comércio transfronteiras de energia.

Alteração 222
Claude Turmes

Proposta de directiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Os Estados-Membros devem poder 
estabelecer sistemas de autorização prévia 
para a transferência de garantias de 
origem para ou de outros Estados-
Membros se tal lhes for necessário para 
assegurar um aprovisionamento energético 
seguro e equilibrado, alcançar os 
objectivos ambientais subjacentes ao seu 
regime de apoio ou cumprir as metas 
estabelecidas na presente directiva. Tais 
sistemas devem limitar-se ao que é 
necessário e proporcional e não devem 
constituir um meio de discriminação 
arbitrária.

(21) Os Estados-Membros devem poder 
estabelecer sistemas de autorização prévia 
para a transferência de certificados 
comprovativos da transferência para ou de 
outros Estados-Membros se tal lhes for 
necessário para assegurar um 
aprovisionamento energético seguro e 
equilibrado, alcançar os objectivos 
ambientais subjacentes ao seu regime de 
apoio ou cumprir as metas estabelecidas na 
presente directiva. Tais sistemas devem 
limitar-se ao que é necessário e 
proporcional e não devem constituir um 
meio de discriminação arbitrária.

Or. en

Justificação

A presente directiva introduz uma nova forma flexível de atingir os objectivos nacionais em 
matéria de energias renováveis para os Estados-Membros que decidem optar por este 
sistema. É necessário estabelecer uma clara distinção entre as garantias de origem, que 
visam unicamente fins de divulgação, e os certificados de contabilização de transferência, 
que se destinam unicamente à contabilização dos objectivos.
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Alteração 223
Mechtild Rothe

Proposta de directiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Quando o sistema das garantias de 
origem harmonizadas tiver sido testado, a 
Comissão deve rever a eventual 
necessidade de novas alterações.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros são responsáveis pelo cumprimento das suas metas nacionais 
vinculativas. O êxito do desenvolvimento das FRE na Europa deve-se essencialmente a uma 
boa concepção dos regimes de apoio nacionais e a uma administração eficaz. A presente 
directiva confere aos Estados-Membros a possibilidade de escolher qual o sector que mais 
pretendem desenvolver, pelo que não é necessário um mecanismo de flexibilidade 
suplementar.

Alteração 224
Fiona Hall

Proposta de directiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Quando o sistema das garantias de 
origem harmonizadas tiver sido testado, a 
Comissão deve rever a eventual 
necessidade de novas alterações.

Suprimido

Or. en
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Alteração 225
Claude Turmes

Proposta de directiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Quando o sistema das garantias de 
origem harmonizadas tiver sido testado, a 
Comissão deve rever a eventual 
necessidade de novas alterações.

Suprimido

Or. en

Justificação

Este considerando não é necessário.

Alteração 226
Mechtild Rothe

Proposta de directiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Para evitar interferir com os regimes 
de apoio concedidos às instalações 
existentes e evitar compensações 
excessivas aos produtores de energias 
renováveis, só devem ser transferíveis 
entre os Estados-Membros as garantias de 
origem concedidas a instalações que 
tenham entrado em serviço após a data de 
entrada em vigor da presente directiva, ou 
respeitantes a uma produção que resulte 
do aumento, após essa data, da 
capacidade de uma instalação em termos 
de energias renováveis.

Suprimido

Or. en
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Justificação

Os Estados-Membros são responsáveis pelo cumprimento das suas metas nacionais 
vinculativas. O êxito do desenvolvimento de FRE na Europa deve-se essencialmente a uma 
boa concepção dos regimes de apoio nacionais e a uma administração eficaz. A presente 
directiva confere aos Estados-Membros a possibilidade de escolher o sector que mais 
pretendem desenvolver. pelo que não é necessário um mecanismo de flexibilidade 
suplementar.

Alteração 227
Fiona Hall

Proposta de directiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Para evitar interferir com os regimes 
de apoio concedidos às instalações 
existentes e evitar compensações 
excessivas aos produtores de energias 
renováveis, só devem ser transferíveis 
entre os Estados-Membros as garantias de 
origem concedidas a instalações que 
tenham entrado em serviço após a data de 
entrada em vigor da presente directiva, ou 
respeitantes a uma produção que resulte 
do aumento, após essa data, da 
capacidade de uma instalação em termos 
de energias renováveis.

Suprimido

Or. en

Justificação

As garantias de origem não são bens comercializáveis, pelo que não podem ser transferidas.
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Alteração 228
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Para evitar interferir com os regimes 
de apoio concedidos às instalações 
existentes e evitar compensações 
excessivas aos produtores de energias 
renováveis, só devem ser transferíveis 
entre os Estados-Membros as garantias de 
origem concedidas a instalações que 
tenham entrado em serviço após a data de 
entrada em vigor da presente directiva, ou 
respeitantes a uma produção que resulte 
do aumento, após essa data, da 
capacidade de uma instalação em termos 
de energias renováveis.

Suprimido

Or. en

Alteração 229
Claude Turmes

Proposta de directiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Para evitar interferir com os regimes 
de apoio concedidos às instalações 
existentes e evitar compensações 
excessivas aos produtores de energias 
renováveis, só devem ser transferíveis 
entre os Estados-Membros as garantias de 
origem concedidas a instalações que 
tenham entrado em serviço após a data de 
entrada em vigor da presente directiva, ou 
respeitantes a uma produção que resulte do 
aumento, após essa data, da capacidade de 
uma instalação em termos de energias 
renováveis.

(23) Para evitar interferir com os regimes 
de apoio concedidos às instalações 
existentes e evitar compensações 
excessivas aos produtores de energias 
renováveis, só devem ser transferíveis 
entre os Estados-Membros certificados 
comprovativos da transferência 
concedidos a instalações que tenham 
entrado em serviço após a data de entrada 
em vigor da presente directiva, ou 
respeitantes a uma produção que resulte do 
aumento, após essa data, da capacidade de 
uma instalação em termos de energias 
renováveis.
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Or. en

Justificação

A presente directiva introduz uma nova forma flexível de atingir os objectivos nacionais em 
matéria de energias renováveis para os Estados-Membros que decidem optar por este 
sistema. É necessário estabelecer uma clara distinção entre as garantias de origem, que 
visam unicamente fins de divulgação, e os certificados de contabilização de transferência, 
que se destinam unicamente à contabilização dos objectivos.

Alteração 230
Anni Podimata

Proposta de directiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Tem-se revelado que a falta das regras 
transparentes e de coordenação entre as 
diferentes estruturas de autorização impede 
a implantação das energias renováveis. A 
estrutura específica do sector das energias 
renováveis deve, pois, ser tida em conta no 
momento em que as autoridades nacionais, 
regionais e locais revirem os seus 
procedimentos administrativos de 
autorização da construção e exploração de 
instalações produtoras de electricidade, de 
aquecimento e arrefecimento ou de 
combustíveis para transportes a partir de 
fontes de energia renováveis. Os 
procedimentos de aprovação administrativa 
devem ser simplificados, com prazos claros 
para as instalações que utilizam energia 
proveniente de fontes renováveis. As 
regras de planeamento e as orientações 
devem ser adaptadas de modo a ter em 
conta a utilização de equipamento eléctrico 
e de aquecimento e arrefecimento 
economicamente eficiente e respeitador do 
ambiente, baseado em energias renováveis.

(24) Tem-se revelado que a falta das regras 
transparentes e de coordenação entre as 
diferentes estruturas de autorização impede 
a implantação das energias renováveis. A 
estrutura específica do sector das energias 
renováveis deve, pois, ser tida em conta no 
momento em que as autoridades nacionais, 
regionais e locais revirem os seus 
procedimentos administrativos de 
autorização da construção e exploração de 
instalações produtoras de electricidade, de 
aquecimento e arrefecimento ou de 
combustíveis para transportes a partir de 
fontes de energia renováveis. Deve ser 
instituído um organismo administrativo 
único, responsável por todas as 
autorizações necessárias. Este organismo 
deve ser criado a um nível tão próximo 
dos projectos quanto possível, de 
preferência ao nível municipal ou 
regional. Os procedimentos de aprovação 
administrativa devem ser simplificados, 
com prazos claros para as instalações que 
utilizam energia proveniente de fontes 
renováveis. As regras de planeamento e as 
orientações devem ser adaptadas de modo 
a ter em conta a utilização de equipamento 
eléctrico e de aquecimento e arrefecimento 
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economicamente eficiente e respeitador do 
ambiente, baseado em energias renováveis.

Or. en

Justificação

O rápido desenvolvimento de energias renováveis é frequentemente obstruído pela 
complexidade dos procedimentos, pela multiplicidade dos níveis decisórios e pela falta de 
concentração. É desejável uma abordagem do tipo "balcão único". Isto não, quer, porém, 
dizer que a autoridade responsável pelas autorizações deva situar-se unicamente a nível 
nacional. As municipalidades que tenham definido os seus próprios planos de 
desenvolvimento de energias renováveis devem ser incentivadas e devem, possivelmente em 
cooperação com o nível administrativo imediatamente superior, tornar-se a autoridade 
responsável pela concentração.

Alteração 231
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Tem-se revelado que a falta das regras 
transparentes e de coordenação entre as 
diferentes estruturas de autorização impede 
a implantação das energias renováveis. A 
estrutura específica do sector das energias 
renováveis deve, pois, ser tida em conta no 
momento em que as autoridades nacionais, 
regionais e locais revirem os seus 
procedimentos administrativos de 
autorização da construção e exploração de 
instalações produtoras de electricidade, de 
aquecimento e arrefecimento ou de 
combustíveis para transportes a partir de 
fontes de energia renováveis. Os 
procedimentos de aprovação administrativa 
devem ser simplificados, com prazos claros 
para as instalações que utilizam energia 
proveniente de fontes renováveis. As 
regras de planeamento e as orientações 
devem ser adaptadas de modo a ter em 
conta a utilização de equipamento eléctrico 

(24) Tem-se revelado que a falta das regras 
transparentes e de coordenação entre as 
diferentes estruturas de autorização impede 
a implantação das energias renováveis. A 
estrutura específica do sector das energias 
renováveis deve, pois, ser tida em conta no 
momento em que as autoridades nacionais, 
regionais e locais revirem os seus 
procedimentos administrativos de 
autorização da construção e exploração de 
instalações produtoras de electricidade, de 
aquecimento e arrefecimento ou de 
combustíveis para transportes a partir de 
fontes de energia renováveis. Deve ser 
instituído um organismo administrativo 
único, responsável por todas as 
autorizações necessárias. Os 
procedimentos de aprovação administrativa 
devem ser simplificados, com prazos claros 
para as instalações que utilizam energia 
proveniente de fontes renováveis. As 
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e de aquecimento e arrefecimento 
economicamente eficiente e respeitador do 
ambiente, baseado em energias renováveis.

regras de planeamento e as orientações 
devem ser adaptadas de modo a ter em 
conta a utilização de equipamento eléctrico 
e de aquecimento e arrefecimento 
economicamente eficiente e respeitador do 
ambiente, baseado em energias renováveis.

Or. en

Justificação

As energias renováveis são frequentemente confrontadas com pesados encargos 
administrativos, que deverão ser reduzidos tanto quanto possível, atendendo sobretudo ao 
facto de que muitas das empresas deste sector são PME.

Alteração 232
Werner Langen

Proposta de directiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) A nível nacional e regional, as regras e 
obrigações relativas aos requisitos mínimos 
de utilização das energias renováveis em 
edifícios novos e renovados têm conduzido 
a aumentos consideráveis na utilização de 
energias renováveis. Estas medidas devem 
ser encorajadas num contexto europeu mais 
vasto, promovendo ao mesmo tempo as 
aplicações das energias renováveis, dotadas 
de maior eficiência energética, nas normas 
e regulamentos em matéria de construção.

(26) A nível nacional e regional, as regras e 
obrigações relativas aos requisitos mínimos 
de utilização das energias renováveis em 
edifícios novos têm conduzido a aumentos 
consideráveis na utilização de energias 
renováveis. Estas medidas devem ser 
encorajadas num contexto europeu mais 
vasto, promovendo ao mesmo tempo as 
aplicações das energias renováveis, dotadas 
de maior eficiência energética, nas normas 
e regulamentos em matéria de construção.

Or. de

Justificação

As regras e obrigações relativas aos requisitos mínimos devem aplicar-se apenas a edifícios 
novos. 
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Alteração 233
Herbert Reul

Proposta de directiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) A nível nacional e regional, as regras e 
obrigações relativas aos requisitos mínimos 
de utilização das energias renováveis em 
edifícios novos e renovados têm conduzido 
a aumentos consideráveis na utilização de 
energias renováveis. Estas medidas devem 
ser encorajadas num contexto europeu mais 
vasto, promovendo ao mesmo tempo as 
aplicações das energias renováveis, dotadas 
de maior eficiência energética, nas normas 
e regulamentos em matéria de construção.

(26) A nível nacional e regional, as regras e 
obrigações relativas aos requisitos mínimos 
de utilização das energias renováveis em 
edifícios novos têm conduzido a aumentos 
consideráveis na utilização de energias 
renováveis. Estas medidas devem ser 
encorajadas num contexto europeu mais 
vasto, promovendo ao mesmo tempo as 
aplicações das energias renováveis, dotadas 
de maior eficiência energética, nas normas 
e regulamentos em matéria de construção.

Or. de

Justificação

A utilização de energias renováveis em edifícios renovados constitui uma sobrecarga 
excessiva e desproporcional para os proprietários.  A renovação em si permite, em geral, 
alcançar consideráveis potenciais de poupança de energia. Para além disso, em alguns 
Estados-Membros existem disposições em matéria de protecção do património que são 
incompatíveis com a obrigação de utilizar energias renováveis na sequência de uma 
renovação.

Alteração 234
Claude Turmes

Proposta de directiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) A nível nacional e regional, as regras e 
obrigações relativas aos requisitos mínimos 
de utilização das energias renováveis em 
edifícios novos e renovados têm conduzido 
a aumentos consideráveis na utilização de 
energias renováveis. Estas medidas devem 
ser encorajadas num contexto europeu mais 

(26) A nível nacional e regional, as regras e 
obrigações relativas aos requisitos mínimos 
das energias renováveis em edifícios novos 
e renovados têm conduzido a aumentos 
consideráveis na utilização de energias 
renováveis. Estas medidas devem ser 
encorajadas num contexto europeu mais 
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vasto, promovendo ao mesmo tempo as 
aplicações das energias renováveis, 
dotadas de maior eficiência energética, nas 
normas e regulamentos em matéria de 
construção.

vasto, promovendo ao mesmo tempo 
edifícios dotados de maior eficiência 
energética.

Or. en

Justificação

Há que incentivar a utilização de energias renováveis, incluindo as passivas, no sector da 
construção. Isto deve, contudo, fazer parte de uma abordagem completa que vise o objectivo 
da redução do consumo global de energia neste sector e em cada edifício, tanto nos edifícios 
novos como nos remodelados.

Alteração 235
Eluned Morgan

Proposta de directiva
Considerando 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-A) Á medida que os preços dos 
combustíveis aumentam, a pobreza 
energética afecta um número cada vez 
maior de cidadãos comunitários, pelo que 
os preços no consumidor devem fazer 
parte da estratégia de promoção das 
energias provenientes de fontes 
renováveis. Para eliminar a pobreza 
energética, será necessário adoptar uma
abordagem integrada, que deverá 
compreender medidas sociais e a 
protecção dos consumidores vulneráveis, 
bem como melhorias da eficiência 
energética a nível da habitação e 
objectivos ambientais a longo prazo para 
reduzir as emissões de carbono.

Or. en
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Alteração 236
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva
Considerando 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-A) Na sua resolução de 14 de 
Fevereiro de 2006 contendo 
recomendações à Comissão sobre 
aquecimento e refrigeração produzidos a 
partir de fontes de energia renováveis1, o 
Parlamento Europeu solicita benefícios 
fiscais, ajudas directas ao investimento, 
medidas reguladoras e outros mecanismos 
para a promoção da utilização de sistemas 
de fontes de energia renováveis e de 
aquecimento e arrefecimento urbanos a 
nível local e a distância produzidos a 
partir de fontes de energias renováveis.
_______________________________
1 OJ C 280 E de 29.11.2006, p. 115.

Or. en

Justificação

Na sua resolução de 14 de Fevereiro de 2006 sobre a promoção das fontes de energias 
renováveis, o Parlamento Europeu reconhece a importância do aquecimento e refrigeração
urbanos para a realização do objectivo da UE de atingir uma quota de 20% de fontes de 
energias renováveis.

Alteração 237
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Devem ser eliminadas as lacunas na 
informação e formação, nomeadamente no 
sector do aquecimento e arrefecimento, a 
fim de incentivar a implantação da energia 

(27) Devem ser eliminadas as lacunas na 
informação e formação, nomeadamente no 
sector do aquecimento e arrefecimento, a 
fim de incentivar a implantação da energia 
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proveniente de fontes renováveis. proveniente de fontes renováveis, bem 
como de sistemas híbridos que combinem 
fontes de energia convencionais e fontes 
de energia renováveis.

Or. en

Justificação

Sistemas híbridos que combinem fontes de energia convencionais e fontes de energia 
renováveis podem constituir uma solução ideal, dos pontos de vista económico e ambiental, 
para introduzir as fontes de energia renováveis nos sectores do aquecimento e arrefecimento 
e da electricidade. Os consumidores devem receber informação adequada que lhes permita 
tomar decisões informadas sobre o modo de reduzir o consumo de energia, as emissões que 
lhe estão associadas e a utilização das fontes naturais.

Alteração 238
Reino Paasilinna

Proposta de directiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Devem ser eliminadas as lacunas na 
informação e formação, nomeadamente no 
sector do aquecimento e arrefecimento, a 
fim de incentivar a implantação da energia 
proveniente de fontes renováveis.

(27) Devem ser eliminadas as lacunas na 
informação e formação, nomeadamente no 
sector do aquecimento e arrefecimento, a 
fim de incentivar a implantação da energia 
proveniente de fontes renováveis, bem 
como de sistemas híbridos que combinem 
fontes de energia convencionais e fontes 
de energia renováveis.

Or. en

Justificação

Sistemas híbridos que combinem fontes de energia convencionais e fontes de energia 
renováveis podem constituir uma solução ideal, dos pontos de vista económico e ambiental, 
para introduzir as fontes de energia renováveis nos sectores do aquecimento, arrefecimento e 
electricidade. Os consumidores devem receber informação adequada que lhes permita tomar 
decisões informadas sobre o modo de reduzir o consumo de energia, as emissões que lhe 
estão associadas e a utilização das fontes naturais.
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Alteração 239
Mia De Vits, Philippe Busquin

Proposta de directiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Devem ser eliminadas as lacunas na 
informação e formação, nomeadamente no 
sector do aquecimento e arrefecimento, a 
fim de incentivar a implantação da energia 
proveniente de fontes renováveis.

(27) Devem ser eliminadas as lacunas na 
informação e formação, nomeadamente no 
sector do aquecimento e arrefecimento, a 
fim de incentivar a implantação da energia 
proveniente de fontes renováveis, bem 
como de sistemas híbridos que combinem 
fontes de energia convencionais e fontes 
de energia renováveis.

Or. en

Justificação

Sistemas híbridos que combinem fontes de energia convencionais e fontes de energia 
renováveis podem constituir uma solução ideal, dos pontos de vista económico e ambiental, 
para introduzir as fontes de energia renováveis nos sectores do aquecimento, arrefecimento e 
electricidade. Os consumidores devem receber informação adequada que lhes permita tomar 
decisões informadas sobre o modo de reduzir o consumo de energia, as emissões que lhe 
estão associadas e a utilização das fontes naturais.

Alteração 240
Françoise Grossetête

Proposta de directiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Devem ser eliminadas as lacunas na 
informação e formação, nomeadamente no 
sector do aquecimento e arrefecimento, a 
fim de incentivar a implantação da energia 
proveniente de fontes renováveis.

(27) Devem ser eliminadas as lacunas na 
informação e formação, nomeadamente no 
sector do aquecimento e arrefecimento, a 
fim de incentivar a implantação da energia 
proveniente de fontes renováveis e de 
tecnologias de elevado nível de eficiência.

Or. en



AM\728452PT.doc 97/111 PE407.890v01-00

PT

Justificação

As políticas devem ser definidas em termos de obrigações baseadas em resultados e não em 
termos de meios. Isto exige uma combinação adequada de fontes de energia renováveis e de 
tecnologias de elevado nível de eficiência e não a escolha entre uma das opções. Além disso, 
no caso de alguns edifícios, podem não existir fontes de energia renováveis localmente 
disponíveis.

Alteração 241
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) É necessária uma abordagem 
coordenada para desenvolver a formação e 
deve ser disponibilizada certificação 
adequada aos instaladores de equipamento 
de energias renováveis em pequena escala 
a fim de evitar distorções do mercado e 
assegurar o fornecimento aos 
consumidores de produtos e serviços de 
elevada qualidade. Os sistemas nacionais 
de certificação devem ser reconhecidos 
mutuamente pelos Estados-Membros e ser, 
por esse motivo, baseados em princípios 
harmonizados mínimos, tendo em conta as 
normas tecnológicas europeias e os actuais 
sistemas de formação e qualificação dos 
instaladores de equipamento de energias 
renováveis. A Directiva 2005/36/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 
de Setembro de 2005, relativa ao 
reconhecimento das qualificações 
profissionais deve continuar a ser aplicada 
às questões não regidas pela presente 
directiva, como o reconhecimento das 
qualificações profissionais dos 
instaladores não certificados num Estado-
Membro.

(28) É necessária uma abordagem 
coordenada para desenvolver a formação e 
deve ser disponibilizada certificação 
adequada aos instaladores de equipamento 
de energias renováveis em pequena escala 
a fim de evitar distorções do mercado e 
assegurar o fornecimento aos 
consumidores de produtos e serviços de 
elevada qualidade. Os sistemas nacionais 
de certificação devem ser reconhecidos 
mutuamente pelos Estados-Membros e ser, 
por esse motivo, baseados em princípios 
harmonizados mínimos, tendo em conta as 
normas tecnológicas europeias e os actuais 
sistemas de formação e qualificação dos 
instaladores de equipamento de energias 
renováveis. O reconhecimento de 
qualificações profissionais nas profissões 
regulamentadas continua a reger-se pela
Directiva 2005/36/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 7 de Setembro 
de 2005, relativa ao reconhecimento das 
qualificações profissionais. Desde que a 
actividade ou o exercício da profissão de 
instalador estejam regulamentados, os 
requisitos aplicáveis ao reconhecimento 
da qualificação profissional são 
estabelecidos nos termos da Directiva 
2005/36/CE; estas condições aplicam-se 
igualmente aos instaladores certificados 
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num Estado-Membro.

Or. de

Justificação

A Directiva 2005/36/CE aplica-se ao reconhecimento das qualificações profissionais no caso 
das profissões regulamentadas e deve ser igualmente aplicável para os instaladores que se 
certificaram voluntariamente em conformidade com a Directiva relativa às fontes de energia 
renováveis.  A instalação de unidades de produção de energias renováveis apenas perfaz uma 
parte do perfil profissional, nomeadamente dos instaladores de aquecimento central. A 
certificação com vista a exercer apenas uma parte do trabalho relacionado com a profissão 
não implica poder ter o direito a exercer por completo a profissão regulamentada. O artigo 
47.º do Tratado CE constitui a base jurídica das questões relativas ao reconhecimento das 
qualificações profissionais.

Alteração 242
Werner Langen

Proposta de directiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) É necessária uma abordagem 
coordenada para desenvolver a formação e 
deve ser disponibilizada certificação 
adequada aos instaladores de equipamento 
de energias renováveis em pequena escala 
a fim de evitar distorções do mercado e 
assegurar o fornecimento aos 
consumidores de produtos e serviços de 
elevada qualidade. Os sistemas nacionais 
de certificação devem ser reconhecidos 
mutuamente pelos Estados-Membros e ser, 
por esse motivo, baseados em princípios 
harmonizados mínimos, tendo em conta as 
normas tecnológicas europeias e os actuais 
sistemas de formação e qualificação dos 
instaladores de equipamento de energias 
renováveis. A Directiva 2005/36/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 
de Setembro de 2005, relativa ao 
reconhecimento das qualificações 
profissionais deve continuar a ser aplicada 

(28) É necessária uma abordagem 
coordenada para desenvolver a formação e 
deve ser disponibilizada certificação 
adequada aos instaladores de equipamento 
de energias renováveis em pequena escala 
a fim de evitar distorções do mercado e 
assegurar o fornecimento aos 
consumidores de produtos e serviços de 
elevada qualidade. Os sistemas nacionais 
de certificação devem ser reconhecidos 
mutuamente pelos Estados-Membros e ser, 
por esse motivo, baseados em princípios 
harmonizados mínimos, tendo em conta as 
normas tecnológicas europeias e os actuais 
sistemas de formação e qualificação dos 
instaladores de equipamento de energias 
renováveis. O reconhecimento de 
qualificações profissionais nas profissões 
regulamentadas continua a reger-se pela
Directiva 2005/36/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 7 de Setembro 
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às questões não regidas pela presente 
directiva, como o reconhecimento das 
qualificações profissionais dos 
instaladores não certificados num Estado-
Membro.

de 2005, relativa ao reconhecimento das 
qualificações profissionais. Desde que a 
actividade ou o exercício da profissão de 
instalador estejam regulamentados, os 
requisitos aplicáveis ao reconhecimento 
da qualificação profissional são 
estabelecidos nos termos da Directiva 
2005/36/CE; estas condições aplicam-se 
igualmente aos instaladores certificados 
num Estado-Membro.

Or. de

Justificação

A Directiva 2005/36/CE aplica-se ao reconhecimento das qualificações profissionais no caso 
das profissões regulamentadas e deve ser igualmente aplicável para os instaladores que se 
certificaram voluntariamente em conformidade com a Directiva relativa às fontes de energia 
renováveis.  A instalação de unidades de produção de energias renováveis apenas perfaz uma 
parte do perfil profissional, nomeadamente dos instaladores de aquecimento central. A 
certificação com vista a exercer apenas uma parte do trabalho relacionado com a profissão 
não implica poder ter o direito a exercer por completo a profissão regulamentada. O artigo 
47.º do Tratado CE constitui a base jurídica das questões relativas ao reconhecimento das 
qualificações profissionais.

Alteração 243
Herbert Reul, Robert Goebbels

Proposta de directiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) É necessária uma abordagem 
coordenada para desenvolver a formação e 
deve ser disponibilizada certificação 
adequada aos instaladores de equipamento 
de energias renováveis em pequena escala 
a fim de evitar distorções do mercado e 
assegurar o fornecimento aos 
consumidores de produtos e serviços de 
elevada qualidade. Os sistemas nacionais 
de certificação devem ser reconhecidos 
mutuamente pelos Estados-Membros e ser, 
por esse motivo, baseados em princípios 

(28) É necessária uma abordagem 
coordenada para desenvolver a formação e 
deve ser disponibilizada certificação 
adequada aos instaladores de equipamento 
de energias renováveis em pequena escala 
a fim de evitar distorções do mercado e 
assegurar o fornecimento aos 
consumidores de produtos e serviços de 
elevada qualidade. Os sistemas nacionais 
de certificação devem ser reconhecidos 
mutuamente pelos Estados-Membros e ser, 
por esse motivo, baseados em princípios 
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harmonizados mínimos, tendo em conta as 
normas tecnológicas europeias e os actuais 
sistemas de formação e qualificação dos 
instaladores de equipamento de energias 
renováveis. A Directiva 2005/36/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 
de Setembro de 2005, relativa ao 
reconhecimento das qualificações 
profissionais deve continuar a ser aplicada 
às questões não regidas pela presente 
directiva, como o reconhecimento das 
qualificações profissionais dos 
instaladores não certificados num Estado-
Membro.

harmonizados mínimos, tendo em conta as 
normas tecnológicas europeias e os actuais 
sistemas de formação e qualificação dos 
instaladores de equipamento de energias 
renováveis. O reconhecimento de 
qualificações profissionais nas profissões 
regulamentadas continua a reger-se pela
Directiva 2005/36/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 7 de Setembro 
de 2005, relativa ao reconhecimento das 
qualificações profissionais. Desde que a 
actividade ou o exercício da profissão de 
instalador estejam regulamentados, os 
requisitos aplicáveis ao reconhecimento 
da qualificação profissional são 
estabelecidos nos termos da Directiva 
2005/36/CE; estas condições aplicam-se 
igualmente aos instaladores certificados 
num Estado-Membro.

Or. de

Justificação

A Directiva 2005/36/CE aplica-se ao reconhecimento das qualificações profissionais no caso 
das profissões regulamentadas e deve ser igualmente aplicável para os instaladores que se 
certificaram voluntariamente em conformidade com a Directiva relativa às fontes de energia 
renováveis.  A instalação de unidades de produção de energias renováveis apenas perfaz uma 
parte do perfil profissional, nomeadamente dos instaladores de aquecimento central. A 
certificação com vista a exercer apenas uma parte do trabalho relacionado com a profissão 
não implica poder ter o direito a exercer por completo a profissão regulamentada. O artigo 
47.º do Tratado CE constitui a base jurídica das questões relativas ao reconhecimento das 
qualificações profissionais.

Alteração 244
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) É necessária uma abordagem 
coordenada para desenvolver a formação e 
deve ser disponibilizada certificação 

(28) É necessária uma abordagem 
coordenada para desenvolver a formação e 
deve ser disponibilizada certificação 
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adequada aos instaladores de equipamento 
de energias renováveis em pequena escala 
a fim de evitar distorções do mercado e 
assegurar o fornecimento aos 
consumidores de produtos e serviços de 
elevada qualidade. Os sistemas nacionais 
de certificação devem ser reconhecidos 
mutuamente pelos Estados-Membros e ser, 
por esse motivo, baseados em princípios 
harmonizados mínimos, tendo em conta as 
normas tecnológicas europeias e os actuais 
sistemas de formação e qualificação dos 
instaladores de equipamento de energias 
renováveis. A Directiva 2005/36/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 
de Setembro de 2005, relativa ao 
reconhecimento das qualificações 
profissionais deve continuar a ser aplicada 
às questões não regidas pela presente 
directiva, como o reconhecimento das 
qualificações profissionais dos 
instaladores não certificados num Estado-
Membro.

adequada aos instaladores de equipamento 
de energias renováveis em pequena escala 
a fim de evitar distorções do mercado e 
assegurar o fornecimento aos 
consumidores de produtos e serviços de 
elevada qualidade. Os sistemas nacionais 
de certificação devem ser reconhecidos 
mutuamente pelos Estados-Membros e ser, 
por esse motivo, baseados em princípios 
harmonizados mínimos, tendo em conta as 
normas tecnológicas europeias e os actuais 
sistemas de formação e qualificação dos 
instaladores de equipamento de energias 
renováveis. O reconhecimento de 
qualificações profissionais nas profissões 
regulamentadas continua a reger-se pela
Directiva 2005/36/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 7 de Setembro 
de 2005, relativa ao reconhecimento das 
qualificações profissionais. Desde que a 
actividade ou o exercício da profissão de 
instalador estejam regulamentados, os 
requisitos aplicáveis ao reconhecimento 
da qualificação profissional são 
estabelecidos nos termos da Directiva 
2005/36/CE; estas condições aplicam-se 
igualmente aos instaladores certificados 
num Estado-Membro.

Or. de

Justificação

A Directiva 2005/36/CE aplica-se ao reconhecimento das qualificações profissionais no caso 
das profissões regulamentadas. e deve ser igualmente aplicável para os instaladores que se 
certificaram voluntariamente em conformidade com a Directiva relativa às fontes de energia 
renováveis.  A instalação de unidades de produção de energias renováveis apenas perfaz uma 
parte do perfil profissional, nomeadamente dos instaladores de aquecimento central. A 
certificação com vista a exercer apenas uma parte do trabalho relacionado com a profissão 
não implica poder ter o direito a exercer por completo a profissão regulamentada. O artigo 
47.º do Tratado CE constitui a base jurídica das questões relativas ao reconhecimento das 
qualificações profissionais.
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Alteração 245
Werner Langen

Proposta de directiva
Considerando 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-A) As centrais de ciclo combinado 
proporcionam uma melhor combinação 
das vantagens das diferentes energias 
renováveis e são, simultaneamente, tão 
fiáveis e eficientes como uma grande 
central tradicional. A Comissão Europeia 
deve criar incentivos destinados ao 
desenvolvimento e a uma maior 
investigação destas centrais de ciclo 
combinado. A crescente produção de 
energia proveniente de energias 
renováveis na Europa poderá, assim, ser 
utilizada de forma mais eficaz, uma vez 
que as centrais de ciclo combinado são 
capazes de reunir e dirigir em toda a 
Europa a energia proveniente de 
instalações eólicas, solares, de biomassa e 
hidroeléctricas.

Or. de

Justificação

As centrais de ciclo combinado podem associar as vantagens e inconvenientes das energias 
renováveis e, por conseguinte, combinar e canalizar de forma equilibrada a energia eólica e 
a energia solar – cuja produção de energia depende da disponibilidade – através da energia 
derivada do biogás e hidroeléctrica.

Alteração 246
Anne Laperrouze

Proposta de directiva
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Embora a Directiva 2005/36/CE 
estabeleça requisitos para o 

(29) Embora a Directiva 2005/36/CE 
estabeleça requisitos para o 
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reconhecimento mútuo das qualificações 
profissionais, nomeadamente dos 
arquitectos, é também necessário assegurar 
que os arquitectos e urbanistas tenham em 
devida conta nos seus planos e projectos a 
utilização de energia proveniente de 
fontes renováveis. Os Estados-Membros 
devem, pois, emitir orientações claras, 
compatíveis com as disposições da 
Directiva 2005/36/CE e, nomeadamente, 
dos seus artigos 46.° e 49.°.

reconhecimento mútuo das qualificações 
profissionais, nomeadamente dos 
arquitectos, é também necessário assegurar 
que os arquitectos e urbanistas tenham em 
devida conta nos seus planos e projectos 
uma combinação adequada de fontes de 
energia renováveis e de tecnologias de 
elevado nível de eficiência. Os Estados-
Membros devem, pois, emitir orientações 
claras, compatíveis com as disposições da 
Directiva 2005/36/CE e, nomeadamente, 
dos seus artigos 46.° e 49.°.

Or. en

Justificação

As políticas devem ser definidas em termos de obrigações baseadas em resultados e não em 
termos de meios. Isto exige uma combinação adequada de fontes de energia renováveis e de 
tecnologias de elevado nível de eficiência e não a escolha entre uma das opções. Além disso, 
no caso de alguns edifícios, podem não existir fontes de energia renováveis localmente 
disponíveis.
A eficiência energética é essencial para atingir os objectivos de 2020. Isto é particularmente 
importante para os edifícios, na medida em que têm um grande potencial de eficiência 
energética.

Alteração 247
Françoise Grossetête

Proposta de directiva
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Embora a Directiva 2005/36/CE 
estabeleça requisitos para o 
reconhecimento mútuo das qualificações 
profissionais, nomeadamente dos 
arquitectos, é também necessário assegurar 
que os arquitectos e urbanistas tenham em 
devida conta nos seus planos e projectos a 
utilização de energia proveniente de 
fontes renováveis. Os Estados-Membros 
devem, pois, emitir orientações claras, 
compatíveis com as disposições da 

(29) Embora a Directiva 2005/36/CE 
estabeleça requisitos para o 
reconhecimento mútuo das qualificações 
profissionais, nomeadamente dos 
arquitectos, é também necessário assegurar 
que os arquitectos e urbanistas tenham em 
devida conta nos seus planos e projectos 
uma combinação adequada de fontes de 
energia renováveis e de tecnologias de 
elevado nível de eficiência. Os Estados-
Membros devem, pois, emitir orientações 
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Directiva 2005/36/CE e, nomeadamente, 
dos seus artigos 46.° e 49.°.

claras, compatíveis com as disposições da 
Directiva 2005/36/CE e, nomeadamente, 
dos seus artigos 46.° e 49.°.

Or. en

Justificação

As políticas devem ser definidas em termos de obrigações baseadas em resultados e não em 
termos de meios. Isto exige uma combinação adequada de fontes de energia renováveis e de 
tecnologias de elevado nível de eficiência e não a escolha entre uma das opções. Além disso, 
no caso de alguns edifícios, podem não existir fontes de energia renováveis localmente 
disponíveis. A eficiência energética é essencial para atingir os objectivos de 2020. Isto é 
particularmente importante para os edifícios, na medida em que têm um grande potencial de 
eficiência energética.

Alteração 248
Jerzy Buzek

Proposta de directiva
Considerando 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-A) É necessário prestar um apoio 
forte à integração da rede de serviços de 
energias renováveis, bem como à 
utilização de sistemas de armazenamento 
de energia ocasionais (tais como baterias) 
para a produção "integrada" de energias 
renováveis.

Or. en

Justificação

O desequilíbrio entre o fornecimento de energia renovável e a procura exige uma capacidade 
de armazenamento provisório de energia eficiente.
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Alteração 249
Vittorio Prodi

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 e de gás 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.

Or. it

Justificação

As disposições devem ser alargadas à produção de gás a partir de fontes de energia 
renováveis.

Alteração 250
Umberto Guidoni

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 
garantindo a utilização plena da capacidade 
de produção, em particular através de um 
sistema específico de partilha dos custos 
de ligação.

Or. it



PE407.890v01-00 106/111 AM\728452PT.doc

PT

Alteração 251
Anni Podimata

Proposta de directiva
Considerando 30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(30-A) Os produtores de electricidade que 
desejem explorar o potencial das energias 
renováveis nas regiões periféricas da 
Comunidade, em particular nas regiões 
insulares e nas regiões de fraca densidade 
populacional, devem beneficiar de custos 
de ligação razoáveis. Desse modo não 
estariam em desvantagem em relação aos 
produtores situados em zonas mais 
centrais, industrializadas e com maior 
densidade populacional.

Or. en

Justificação

O texto da proposta da Comissão sublinha que os custos de ligação às redes devem ser 
"transparentes" e "não discriminatórios". Este ponto não é questionável, mas há um risco de 
derrapagem, se se verificar uma má interpretação do princípio de "não-discriminação". A 
proibição de toda e qualquer política que não vise manter a igualdade de condições não tem 
em conta as necessidades específicas das comunidades isoladas.

Alteração 252
Claude Turmes

Proposta de directiva
Considerando 30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(30-A) O organismo administrativo 
responsável pela fiscalização da 
autorização, pela certificação e pelo 
licenciamento de instalações de produção 
de energias renováveis deve ser objectivo, 
transparente, não discriminatório e 
proporcionado relativamente às decisões 
respeitantes a projectos específicos. Por 
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conseguinte, devem ser reprimidos abusos 
ou encargos criados artificialmente para 
as energias renováveis, como a 
classificação de projectos no domínio das 
energias renováveis em instalações que 
representem um elevado risco para a 
saúde.

Or. en

Justificação

É necessário proibir obstáculos administrativos excessivos ao desenvolvimento das energias 
renováveis.

Alteração 253
Claude Turmes

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 compensação financeira a 
esses produtores.

Suprimido

Or. en

Justificação

Este considerando não se justifica.
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Alteração 254
Herbert Reul

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 
compensação financeira a esses 
produtores.

(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, 
deve ser possível solicitar ao operador de 
rede uma avaliação do aumento de 
capacidade da rede.

Or. de

Justificação

A maioria dos Estados-Membros incentiva a produção de electricidade a partir de energias 
renováveis através de um regime de preços fixos de alimentação à rede a cargo da 
colectividade. No caso da electricidade, por exemplo, estes preços fixos pela alimentação à 
rede dão origem ao aumento dos preços. Se, então, se pagassem compensações adicionais, na 
eventualidade de a electricidade suplementar produzida não poder ser introduzida na rede –
por exemplo, na sequência de uma tempestade no caso da energia eólica –, isto daria origem 
a que os preços da electricidade aumentassem também, embora sem contribuir para o 
objectivo de desenvolvimento da rede.

Alteração 255
Werner Langen

Proposta de directiva
Considerando 33-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(33-A) A energia produzida por 
instalações eólicas "off-shore”, que se 
situam fora das águas territoriais, 
pertence ao Estado-Membro a cuja rede 
se encontram ligadas as instalações.
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Or. de

Justificação

Em alguns Estados-Membros, as instalações de energia eólica “off-shore” situar-se-ão fora 
das águas territoriais. Estas instalações devem ser tomadas em consideração.

Alteração 256
Claude Turmes

Proposta de directiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) A produção de biocombustíveis deve 
ser ecologicamente sustentável. Os 
biocombustíveis utilizados para o 
cumprimento dos objectivos estabelecidos 
na presente directiva, e os que beneficiam 
de sistemas de apoio nacionais, devem, 
pois, cumprir critérios de sustentabilidade 
ambiental.

(34) A produção de biomassa para energia
deve ser ecológica e socialmente
sustentável. A biomassa para energia
utilizada para o cumprimento dos 
objectivos estabelecidos na presente 
directiva, e os que beneficiam de sistemas 
de apoio nacionais, deve, pois, cumprir 
critérios de sustentabilidade ambiental e 
social.

Or. en

Justificação

Devem ser aplicados critérios de sustentabilidade social e ambiental a todas as aplicações da 
biomassa.

Alteração 257
Umberto Guidoni

Proposta de directiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) A produção de biocombustíveis deve 
ser ecologicamente sustentável. Os 
biocombustíveis utilizados para o 
cumprimento dos objectivos estabelecidos 

(34) A produção de biocombustíveis deve 
ser ecologicamente sustentável e conforme 
com a legislação social. Os 
biocombustíveis utilizados para o 
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na presente directiva, e os que beneficiam 
de sistemas de apoio nacionais, devem, 
pois, cumprir critérios de sustentabilidade 
ambiental.

cumprimento dos objectivos estabelecidos 
na presente directiva, e os que beneficiam 
de sistemas de apoio nacionais, devem, 
pois, cumprir critérios de sustentabilidade 
ambiental e respeitar as convenções em 
matéria de direitos e condições de 
trabalho da OIT.

Or. it

Justificação

O respeito pela legislação social deve ser o princípio indispensável, ao mesmo título que a 
sua sustentabilidade ambiental, devendo ser garantida a ratificação e a aplicação das 
principais convenções sobre direitos e condições de trabalho da OIT.

Alteração 258
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) A produção de biocombustíveis deve 
ser ecologicamente sustentável. Os 
biocombustíveis utilizados para o 
cumprimento dos objectivos estabelecidos 
na presente directiva, e os que beneficiam 
de sistemas de apoio nacionais, devem, 
pois, cumprir critérios de sustentabilidade 
ambiental.

(34) A produção de biomassa deve ser 
ecologicamente sustentável. A biomassa
utilizada para o cumprimento dos 
objectivos estabelecidos na presente 
directiva, e os que beneficiam de sistemas 
de apoio nacionais, deve, pois, cumprir 
critérios de sustentabilidade ambiental.

Or. en

Justificação

Não há razão para que os biocombustíveis e os biolíquidos devam ser ecologicamente 
sustentáveis e a biomassa não.
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Alteração 259
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) A produção de biocombustíveis deve 
ser ecologicamente sustentável. Os 
biocombustíveis utilizados para o 
cumprimento dos objectivos estabelecidos 
na presente directiva, e os que beneficiam 
de sistemas de apoio nacionais, devem, 
pois, cumprir critérios de sustentabilidade 
ambiental.

(34) A produção de biocombustíveis deve 
ser ecologicamente sustentável. Os 
biocombustíveis utilizados para o 
cumprimento dos objectivos estabelecidos 
na presente directiva, e os que beneficiam 
de sistemas de apoio nacionais, devem, 
pois, cumprir critérios de sustentabilidade 
ambiental e social.

Or. en
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