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Alteração 419
Alyn Smith

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro adopta um plano 
de acção nacional. 

1. Cada Estado-Membro adopta um plano 
de acção nacional, em colaboração com as 
autoridades regionais.

Or. en

Justificação

Os governos descentralizados devem cumprir as suas obrigações neste contexto.

Alteração 420
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro adopta um plano 
de acção nacional.

1. Cada Estado-Membro adopta um plano 
de acção nacional, em colaboração com as 
autoridades regionais e em estreita 
concertação com as partes interessadas.

Or. en

Justificação

As autoridades regionais devem explicitamente associadas à elaboração do plano de acção 
nacional. As partes interessadas devem participar activamente na elaboração dos planos 
nacionais emitindo o seu parecer técnico, a fim de promover a estabilidade do investimento a 
longo prazo.
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Alteração 421
Paul Rübig

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os planos de acção nacionais estabelecem 
as metas dos Estados-Membros para as 
quotas de energia proveniente de fontes 
renováveis nos sectores dos transportes, da 
electricidade e do aquecimento e 
arrefecimento em 2020, e medidas 
adequadas a adoptar para alcançar essas 
metas, incluindo políticas nacionais para 
desenvolver os recursos de biomassa 
existentes e mobilizar novos recursos de 
biomassa para diferentes utilizações, e as 
medidas a adoptar para o cumprimento dos 
requisitos dos artigos 12. ° a 17.º .

Os planos de acção nacionais estabelecem 
as metas dos Estados-Membros para as 
quotas de energia proveniente de fontes 
renováveis nos subsectores do sector dos 
transportes, nos sectores da electricidade,
do aquecimento e arrefecimento em 2020,  
as medidas adequadas a adoptar para 
alcançar essas metas, incluindo políticas 
nacionais para desenvolver os recursos de 
biomassa existentes, mobilizar novos 
recursos de biomassa para diferentes 
utilizações e promover a respectiva 
utilização nos sectores da electricidade, do 
aquecimento e arrefecimento, assim como 
nos subsectores do sector dos transportes, 
tendo em conta a concorrência com 
utilizações para fins não energéticos (em 
particular, a produção de géneros 
alimentícios e a reciclagem), e as medidas 
a adoptar para o cumprimento dos 
requisitos dos artigos 12.° a 17.º . Serão 
indicados os custos das medidas em 
causa.

Or. de

Justificação

Segundo o princípio do poluidor-pagador (Tratado UE, n.º 2 do artigo 174.º), os meios de 
transporte que presentemente originam o maior consumo de energia fóssil e as emissões mais 
elevadas de CO2 são os que mais devem contribuir para alcançar a meta de 10% de quota de 
energias renováveis.  O aditamento ora proposto visa assegurar a transparência na 
repartição dos encargos no quadro do sector dos transportes. 
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Alteração 422
Fiona Hall

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os planos de acção nacionais estabelecem 
as metas dos Estados-Membros para as 
quotas de energia proveniente de fontes 
renováveis nos sectores dos transportes, da 
electricidade e do aquecimento e 
arrefecimento em 2020, e medidas 
adequadas a adoptar para alcançar essas 
metas, incluindo políticas nacionais para 
desenvolver os recursos de biomassa 
existentes e mobilizar novos recursos de 
biomassa para diferentes utilizações, e as 
medidas a adoptar para o cumprimento dos 
requisitos dos artigos 12.° a 17.º .

Os planos de acção nacionais estabelecem 
as metas dos Estados-Membros para as 
quotas de energia proveniente de fontes 
renováveis nos sectores dos transportes, da 
electricidade e do aquecimento e 
arrefecimento em 2020, bem como a meta 
de eficiência energética para os 
transportes, e medidas adequadas a 
adoptar para alcançar essas metas, 
incluindo políticas nacionais para 
desenvolver os recursos de biomassa 
existentes e mobilizar novos recursos de 
biomassa para diferentes utilizações, e as 
medidas a adoptar para o cumprimento dos 
requisitos dos artigos 12.° a 17.º .

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 423
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os planos de acção nacionais estabelecem 
as metas dos Estados-Membros para as 
quotas de energia proveniente de fontes 
renováveis nos sectores dos transportes, da 
electricidade e do aquecimento e 
arrefecimento em 2020, e medidas 
adequadas a adoptar para alcançar essas 

Os planos de acção nacionais estabelecem 
as metas dos Estados-Membros para as 
quotas de energia proveniente de fontes 
renováveis nos sectores dos transportes, da 
electricidade e do aquecimento e 
arrefecimento em 2020, e medidas 
adequadas a adoptar para alcançar essas 
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metas, incluindo políticas nacionais para 
desenvolver os recursos de biomassa
existentes e mobilizar novos recursos de 
biomassa para diferentes utilizações, e as 
medidas a adoptar para o cumprimento dos 
requisitos dos artigos 12.° a 17.º .

metas, incluindo a cooperação entre as 
autoridades locais, regionais e nacionais, 
políticas nacionais para desenvolver os 
recursos existentes e mobilizar novos 
recursos para diferentes utilizações, e as 
medidas a adoptar para o cumprimento dos 
requisitos dos artigos 12.° a 17.º .

Or. en

Justificação

Quando projectos no domínio da energia proveniente de fontes renováveis são aprovados e 
promovidos a nível nacional, surgem muitas vezes problemas no que se refere à aceitação e 
às fases de autorização a nível local. É, pois, útil garantir que os planos de acção nacionais 
prevêem a coordenação entre os diferentes níveis de governo nos Estados-Membros. A 
referência unicamente à biomassa restringe a aplicação deste número.

Alteração 424
Françoise Grossetête

Proposta de directiva
Artigo 4 – nº 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os planos de acção nacionais estabelecem 
as metas dos Estados-Membros para as 
quotas de energia proveniente de fontes 
renováveis nos sectores dos transportes, da 
electricidade e do aquecimento e 
arrefecimento em 2020, e medidas 
adequadas a adoptar para alcançar essas 
metas, incluindo políticas nacionais para 
desenvolver os recursos de biomassa 
existentes e mobilizar novos recursos de 
biomassa para diferentes utilizações, e as 
medidas a adoptar para o cumprimento dos 
requisitos dos artigos 12.º a 17.º.

Os planos de acção nacionais estabelecem 
as metas dos Estados-Membros para as 
quotas de energia proveniente de fontes 
renováveis nos sectores dos transportes, da 
electricidade e do aquecimento e 
arrefecimento em 2020, e medidas 
adequadas a adoptar para alcançar essas 
metas, incluindo políticas nacionais para 
desenvolver os recursos de biomassa 
existentes, mobilizar novos recursos de 
biomassa para diferentes utilizações e 
aumentar a quota de biomassa utilizada 
nas instalações de cogeração, e as 
medidas a adoptar para o cumprimento dos 
requisitos dos artigos 12.º a 17.º.

Or. fr
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Justificação

Os Estados-Membros desempenham um papel fulcral na aplicação da presente directiva. Os 
recursos de biomassa dos Estados-Membros da União Europeia são limitados e cabe a estes 
últimos assegurar que o sector da biomassa possa contribuir plenamente para o esforço de 
incremento da quota de energias renováveis. A combustão de biomassa envolve perdas 
energéticas significativas, sendo essencial que a biomassa seja prioritariamente utilizada em 
instalações de cogeração, a fim de minimizar as perdas durante o processo de conversão.

Alteração 425
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os planos de acção nacionais estabelecem 
as metas dos Estados-Membros para as 
quotas de energia proveniente de fontes 
renováveis nos sectores dos transportes, da 
electricidade e do aquecimento e 
arrefecimento em 2020, e medidas 
adequadas a adoptar para alcançar essas 
metas, incluindo políticas nacionais para 
desenvolver os recursos de biomassa
existentes e mobilizar novos recursos de 
biomassa para diferentes utilizações, e as 
medidas a adoptar para o cumprimento dos 
requisitos dos artigos 12.° a 17.º .

Os planos de acção nacionais estabelecem 
as metas dos Estados-Membros para as 
quotas de energia proveniente de fontes 
renováveis nos sectores dos transportes, da 
electricidade e do aquecimento e 
arrefecimento em 2020, e medidas 
adequadas a adoptar para alcançar essas 
metas, incluindo políticas nacionais para 
desenvolver os recursos renováveis
existentes e mobilizar novos recursos 
renováveis para diferentes utilizações, e as 
medidas a adoptar para o cumprimento dos 
requisitos dos artigos 12.° a 17.º .

Or. en

Justificação

A presente directiva não incide sobre a biomassa, mas sobre as fontes de energia renováveis,  
que compreendem, entre outras, a energia eólica, a hidroenergia e a energia solar.
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Alteração 426
Dorette Corbey

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os planos de acção nacionais estabelecem 
as metas dos Estados-Membros para as 
quotas de energia proveniente de fontes 
renováveis nos sectores dos transportes, da 
electricidade e do aquecimento e 
arrefecimento em 2020, e medidas 
adequadas a adoptar para alcançar essas 
metas, incluindo políticas nacionais para 
desenvolver os recursos de biomassa 
existentes e mobilizar novos recursos de 
biomassa para diferentes utilizações, e as 
medidas a adoptar para o cumprimento dos 
requisitos dos artigos 12.° a 17.º .

Os planos de acção nacionais estabelecem 
as metas dos Estados-Membros para as 
quotas de energia proveniente de fontes 
renováveis nos sectores dos transportes, da 
electricidade e do aquecimento e 
arrefecimento em 2020, e medidas 
adequadas a adoptar para alcançar essas 
metas, incluindo políticas nacionais para 
desenvolver os recursos de biomassa 
existentes e mobilizar novos recursos de 
biomassa para diferentes utilizações, as 
medidas a adoptar para o cumprimento dos 
requisitos dos artigos 12.° a 17.º e as 
medidas para eliminar as barreiras 
regulamentares e não regulamentares ao 
desenvolvimento da energia proveniente 
de fontes renováveis.

Os planos de acção nacionais devem 
incluir igualmente medidas para garantir
suficientes possibilidades de alimentação 
de combustível aos veículos com taxas 
nulas de emissões.

Or. en

Justificação

A penetração de tecnologias promissoras é frequentemente entravada pela ausência de infra-
estruturas. A falta de possibilidades de alimentação dos veículos com taxas nulas de 
emissões, como os veículos eléctricos ou a hidrogénio, é uma das razões que dissuadem os 
consumidores de os comprar.
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Alteração 427
Hannes Swoboda

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os planos de acção nacionais devem 
também indicar os contributos dos 
diferentes sectores da economia para a 
utilização de energia proveniente de 
fontes renováveis. Em particular, deve ser 
claramente ilustrado o contributo dos 
diferentes meios de transporte.

Or. en

Justificação

A concentração na investigação e no desenvolvimento é da maior importância na presente 
directiva.

Alteração 428
Umberto Guidoni

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os planos de acção nacionais devem 
indicar a contribuição para a consecução 
das metas referidas no parágrafo anterior, 
juntamente com as medidas de aplicação 
dos Planos Nacionais de Eficiência 
Energética previstos na Directiva 
2006/32/CE.

Or. it

Justificação

Tendo em conta que a melhoria da eficiência energética e o cumprimento das metas de 
promoção das fontes de energia renováveis estão directamente relacionados, é essencial que 
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as medidas nacionais para a eficiência energética façam parte integrante dos planos de 
acção nacionais. 

Alteração 429
Hannes Swoboda

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os planos de acção nacionais devem 
colocar a tónica nos esforços de 
investigação e desenvolvimento em 
matéria de energia proveniente de fontes 
renováveis e de poupança de energia.

Or. en

Justificação

A concentração na investigação e no desenvolvimento é da maior importância na presente 
directiva.

Alteração 430
Anni Podimata

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Até 30 de Junho de 2009, a Comissão 
deve fornecer um modelo vinculativo para 
os planos de acção para a energia 
proveniente de fontes renováveis para
servir de orientação aos 
Estados-Membros, que inclua, pelo 
menos, os seguintes dados:
(a) As estatísticas de referência dos 
Estados-Membros sobre as quotas de 
energia proveniente de fontes renováveis 
nos consumos finais de energia para 2005 
e para o último ano disponível, em que o 
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consumo final de energia é definido do 
seguinte modo:
- combustíveis sólidos, petróleo, gás, 
fontes de energia renováveis, electricidade 
e aquecimento (aquecimento derivado, 
aquecimento e arrefecimento urbanos); -
aquecimento e electricidade produzidos a 
partir de fontes de energia renováveis e 
não renováveis,
- sectores da indústria, dos agregados 
familiares, dos serviços e dos transportes,
- electricidade (excluindo a electricidade 
para aquecimento e arrefecimento), 
aquecimento (incluindo a electricidade 
para aquecimento e arrefecimento) e 
transportes; em qualquer dos casos, 
provenientes de fontes de energia 
renováveis e não renováveis;
(b) Metas vinculativas para os Estados-
Membros para a quota de energia 
proveniente de fontes renováveis no 
consumo final de energia até 2020, tal 
como estabelecido na Parte A do Anexo I;
(c) Metas intermédias vinculativas para os 
Estados-Membros, tal como definidas na 
Parte B do Anexo I;
(d) Metas vinculativas para os Estados-
Membros a atingir até 2020 e metas 
intermédias para as quotas de energia 
proveniente de fontes renováveis de 
energia nos sectores da electricidade, do 
aquecimento e arrefecimento e dos 
transportes:
(i) metas vinculativas para a quota de 
energia proveniente de fontes renováveis 
no sector da electricidade:
- metas nacionais para a quota de energia 
proveniente de fontes renováveis no sector 
da electricidade em 2020, a fim de 
respeitar a Parte A do Anexo I,
- metas nacionais intermédias para a 
quota de energia proveniente de fontes 
renováveis de energia no sector da 
electricidade, a fim de respeitar a Parte B 
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do Anexo I,
(ii) metas vinculativas para a quota de 
energia proveniente de fontes renováveis 
de energia no sector do aquecimento e 
arrefecimento:
- metas nacionais para a quota de energia 
proveniente de fontes renováveis de 
energia no sector do aquecimento e 
arrefecimento em 2020, a fim de respeitar 
a Parte A do Anexo I,
- metas nacionais intermédias para a 
quota de energia proveniente de fontes 
renováveis no sector do aquecimento e 
arrefecimento, a fim de respeitar a Parte 
B do Anexo I,
(iii) metas vinculativas para a quota de 
energia proveniente de fontes renováveis 
no sector dos transportes:
- metas nacionais para a quota de energia 
proveniente de fontes renováveis de 
energia no sector dos transportes em 
2020, a fim de respeitar a Parte A do 
Anexo I,
- metas nacionais intermédias para a 
quota de energia proveniente de fontes 
renováveis de energia no sector dos 
transportes, a fim de respeitar a Parte B 
do Anexo I,
(e) Medidas para atingir as metas 
referidas nas alíneas a) a d), incluindo:
(i) quadro-síntese de todas as medidas 
relativas à promoção da utilização da 
energia proveniente de fontes renováveis,
(ii) medidas relativas à promoção da 
utilização de energia proveniente de 
fontes renováveis de energia no sector da 
electricidade:
- medidas gerais, nomeadamente fiscais, 
financeiras, jurídicas e outras, destinadas 
a promover a utilização da energia 
proveniente de fontes renováveis, em 
particular em zonas afastadas e isoladas 
com grande potencial de energia 
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proveniente de fontes renováveis, tais 
como zonas montanhosas e ilhas com 
poucos habitantes,
- medidas específicas para cumprir os 
requisitos dos artigos 12.º, 13.º e 14.º,
(iii) medidas relativas à promoção da 
utilização de energia proveniente de 
fontes renováveis no sector do 
aquecimento e arrefecimento:
- medidas gerais, nomeadamente fiscais, 
financeiras, jurídicas e outras, destinadas 
a promover a utilização da energia 
proveniente de fontes renováveis, em 
particular em zonas afastadas e isoladas 
com grande potencial de energia 
proveniente de fontes renováveis, tais 
como zonas montanhosas e ilhas com 
poucos habitantes,
- medidas específicas para cumprir os 
requisitos dos artigos 12.º e 13.º,
(iv) medidas relativas à promoção da 
utilização de energia proveniente de 
fontes renováveis de energia no sector dos 
transportes:
- medidas gerais, nomeadamente fiscais, 
financeiras, jurídicas ou outras, para 
promover a utilização da energia 
proveniente de fontes renováveis,
- medidas específicas com vista a cumprir 
os requisitos dos artigos 12.º e 13.º e dos 
artigos 15.º a 17.,;
(v) medidas específicas relativas à 
promoção da utilização de energia 
proveniente da biomassa:
- medidas gerais, nomeadamente fiscais, 
financeiras, jurídicas ou outras, para 
promover a utilização da energia 
proveniente de fontes renováveis,
- medidas específicas para uma nova 
mobilização a favor da biomassa, tendo 
em conta os seguintes princípios:
- quantidade de biomassa necessária para 
alcançar as metas,
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- tipo e origem da biomassa a definir,
- a disponibilidade/potencial/importação e 
o objectivo da biomassa devem ser 
compatíveis com a meta,
- serão definidas medidas destinadas a 
aumentar a disponibilidade de biomassa, 
tendo em conta os outros utilizadores de 
biomassa (sectores da agricultura e 
silvicultura);
(f) Avaliações:
(i) o contributo total previsível de cada 
tecnologia de fontes renováveis de energia 
para alcançar as metas vinculativas de 
2020 e intermédias da quota de energia 
proveniente de fontes renováveis de 
energia nos sectores da electricidade, do 
aquecimento e arrefecimento e dos 
transportes;
(ii) o consumo bruto e final de energia 
para 2020 num contexto habitual ou num 
contexto de eficiência;
(iii) uma avaliação ambiental estratégica, 
tal como estabelece a Directiva 
2001/42/CE, que compreenda tanto os 
benefícios ambientais da utilização da 
energia proveniente de fontes renováveis 
como o seu impacto.

Or. en

Justificação

As regiões afastadas e isoladas, em particular as ilhas, têm frequentemente um grande 
potencial de fontes de energia renováveis que não é devidamente explorado devido à falta de 
competências, de planeamento adequado e de instrumentos financeiros pertinentes. A 
produção de energia a partir de fontes renováveis pode fazer destas regiões subdesenvolvidas 
pioneiros na realização das metas da UE e, deste modo, contribuir para a evolução do 
modelo de desenvolvimento europeu.
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Alteração 431
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Até 30 de Junho de 2009, a Comissão 
deve elaborar um modelo comum 
vinculativo para os planos de acção 
nacionais e incluí-lo num anexo à 
presente directiva. Esse modelo servirá 
para orientar os Estados-Membros e será 
elaborado em concertação com os 
Estados-Membros e a sociedade civil.
Estas directrizes devem indicar a 
estrutura dos planos de acção nacionais, 
incluindo informação normalizada sobre 
os instrumentos e medidas globais que os 
Estados-Membros devem utilizar para 
atingir as metas nacionais, as 
medições/metodologias e estatísticas de 
referência para o cálculo da quota de 
energia proveniente de fontes renováveis, 
as acções planeadas para cada tecnologia 
(nomeadamente, energia eólica, 
bioenergia e energia solar) e para cada 
sector (nomeadamente, indústria, 
agregados familiares, serviços e 
transportes).
Os Estados-Membros devem notificar as 
medidas gerais, nomeadamente fiscais, 
financeiras, jurídicas e outras, destinadas 
a promover a utilização da energia 
proveniente de fontes renováveis, bem 
como as acções previstas para a utilização 
desta energia no sector público.
A fim aumentar a transparência para os 
investidores na energia proveniente de 
fontes renováveis, os planos de acção 
nacionais devem incluir uma descrição 
dos níveis de subsídios para as diferentes 
tecnologias. Estas informações serão 
publicadas pela Comissão.
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Or. en

Alteração 432
Fiona Hall

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Quando vários Estados-Membros 
pretenderem atingir as suas metas 
conjuntamente, cada um desses Estados-
Membros deverá inscrever no respectivo 
plano de acção os elementos dos acordos 
concluídos.

Or. en

Justificação

Acções conjuntas bilaterais e multilaterais entre Estados-Membros constituem a melhor 
maneira de garantir que as metas nacionais para a energia proveniente de fontes renováveis 
possam ser atingidas de forma eficiente e sem prejuízo dos sistemas de apoio existentes.

Alteração 433
Eluned Morgan

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Aquando da concepção e gestão de 
sistemas de apoio para a energia 
proveniente de fontes renováveis, os 
Estados-Membros devem procurar 
assegurar um quadro de condições estável 
a longo prazo.

Or. en
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Justificação

Mudanças repentinas e contínuas nos mecanismos de apoio aumentam a insegurança dos 
investidores e, consequentemente, os custos para os consumidores. Só um quadro de 
condições estável permite reduzir este risco.

Alteração 434
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os planos de acção nacionais devem 
igualmente estabelecer de que modo os 
Estados-Membros tencionam alcançar as 
metas em matéria de produção de 
energias renováveis. Pretende-se evitar 
uma situação em que um Estado-Membro 
que tenha decidido reduzir a capacidade 
de produção energética que não contribua 
para o aumento das emissões de CO2 
contrabalance essa redução com a 
importação de energias produzidas no 
estrangeiro. Assim, há garantias de se 
evitar uma situação em que a eliminação 
gradual de fontes de produção que 
reduzem as emissões de CO2 resultem na 
eliminação dos ganhos obtidos na luta 
contra as emissões de dióxido de carbono.

Or. sv

Justificação

As emissões de dióxido de carbono não devem aumentar na sequência da substituição das 
fontes de produção que reduzem as emissões de CO2 por importações. No intuito de 
assegurar os futuros aprovisionamentos energéticos da UE, a quantidade de energia com que 
o país em causa contribui para o futuro mercado energético interno também não pode 
diminuir em grande escala. É muito importante que as metas globais de redução não sejam 
colocadas em risco.
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Alteração 435
Fiona Hall

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Até 30 de Junho de 2009, a Comissão 
deve fornecer um modelo para os planos 
de acção nacionais, a fim de fornecer 
orientações aos Estados-Membros sobre 
os requisitos mínimos referidos no artigo 
3.º.

Or. en

Justificação

A não existência de um modelo para os planos de acção nacionais para a energia proveniente 
de fontes renováveis causa atrasos na apresentação desses planos.

Alteração 436
Werner Langen

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem notificar os
seus planos de acção nacionais à 
Comissão o mais tardar até 31 de Março 
de 2010.

2. Os Estados-Membros devem notificar a 
Comissão dos seus planos de acção para as 
energias renováveis o mais tardar um ano 
após a entrada em vigor da presente 
directiva.

Or. de

Justificação

Os planos de acção relativos às energias renováveis, por constituírem os instrumentos mais 
importantes para alcançar os objectivos estipulados, deveriam ser prontamente elaborados 
pelos Estados-Membros.   
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Alteração 437
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem notificar os 
seus planos de acção nacionais à Comissão 
o mais tardar até 31 de Março de 2010.

2. Os Estados-Membros devem notificar os 
seus planos de acção nacionais à Comissão 
até 31 de Março de 2011. Até 2009, a 
Comissão deve fornecer um modelo para 
os planos de acção nacionais, a fim de 
fornecer orientações aos Estados-
Membros e facilitar a definição de 
parâmetros de referência.

Or. en

Justificação

É lógico e viável que a notificação dos planos de acção nacionais tenha lugar depois da 
transposição da directiva. O fornecimento de orientações pela Comissão facilitará e 
acelerará o processo. Para que os planos de acção nacionais sejam claros, devem ser 
elaborados e notificados à Comissão depois da transposição da directiva relativa às fontes de 
energia renováveis para as legislações nacionais, tendo em conta a extensão e complexidade 
das adaptações legislativas, regulamentares e técnicas exigidas.

Alteração 438
Hannes Swoboda

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem notificar os 
seus planos de acção nacionais à Comissão 
o mais tardar até 31 de Março de 2010.

2. Os Estados-Membros devem notificar os 
seus planos de acção nacionais à Comissão 
até 31 de Março de 2010. Os planos de 
acção nacionais e a sua avaliação pela 
Comissão serão transmitidos ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. en
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Justificação

É importante avaliar os planos de acção e enviá-los às autoridades legislativas da União 
Europeia para garantir o bom andamento do processo.

Alteração 439
Fiona Hall

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. No prazo de três meses a contar da 
notificação de um plano de acção 
nacional por um Estado-Membro nos 
termos do n.º 2, a Comissão pode rejeitar 
o referido plano, ou algum dos seus 
aspectos, por não conter todos os 
elementos exigidos no n.º 1-B ou por ser 
incompatível com as metas vinculativas 
previstas no Anexo I. Nesse caso, o 
Estado-Membro deve propor alterações e 
o plano de acção nacional não será 
considerado adoptado antes de a 
Comissão ter aceitado as alterações. As 
decisões de rejeição por parte da 
Comissão devem ser fundamentadas.

Or. en

Justificação

Para controlar devidamente os progressos dos Estados-Membros e resolver de uma forma 
rápida e eficaz eventuais problemas de incumprimento, devem adoptar-se procedimentos 
mais rigorosos no que respeita aos planos de acção para as energias renováveis. Estes devem 
ser vinculativos para os Estados-Membros.
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Alteração 440
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Um Estado-Membro cuja quota de 
energia proveniente de fontes renováveis 
tenha sido inferior à trajectória indicativa 
estabelecida na Parte B do Anexo I no 
período de dois anos imediatamente 
anterior deve apresentar um novo plano 
de acção nacional à Comissão, o mais 
tardar até 30 de Junho do ano seguinte, 
estabelecendo medidas adequadas para 
assegurar que, no futuro, a sua quota de 
energia proveniente de fontes renováveis 
seja igual ou superior à trajectória 
indicativa estabelecida na Parte B do
Anexo I.

Suprimido

Or. de

Justificação

Pode revelar-se ineficaz a obtenção de progressos em períodos de dois anos, sobretudo se se 
partir do princípio de que o aumento considerável da utilização de energias renováveis 
estará intimamente associado à evolução tecnológica.

Alteração 441
Umberto Guidoni

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Na sua avaliação do esforço 
efectuado por um Estado-Membro, a 
Comissão deve ter em conta os progressos 
efectuados pelo Estado-Membro em 
questão na aplicação das medidas 
previstas no Plano Nacional de Acção de 
Eficiência Energética a que se refere a 
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Directiva 2006/32/EC.

Or. it

Justificação

Tendo em conta que a melhoria da eficiência energética e o cumprimento das metas de 
promoção das fontes de energia renováveis estão directamente relacionados, é necessário 
avaliar igualmente os progressos dos Estados-Membros em matéria de eficiência energética 
no contexto mais geral da avaliação dos progressos em matéria de cumprimento das metas 
estabelecidas pela presente directiva.

Alteração 442
Werner Langen

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

5. O consumo final de energia proveniente 
de fontes renováveis em cada Estado-
Membro é calculado como a soma:

5. O consumo final de energia proveniente 
de fontes renováveis em cada Estado-
Membro é calculado como a soma:

(a) do consumo final de electricidade 
produzida a partir de fontes de energia 
renováveis;

(a) do consumo físico final de electricidade 
produzida a partir de fontes de energia 
renováveis;

(b) do consumo final de energia 
proveniente de fontes renováveis no 
aquecimento e arrefecimento;

(b) do consumo físico final de energia 
proveniente de fontes renováveis no 
aquecimento e arrefecimento;

(c) do consumo final de energia 
proveniente de fontes renováveis nos 
transportes.

(c) do consumo físico final de energia 
proveniente de fontes renováveis nos 
transportes.

Or. de

Justificação

Uma grandeza física é uma propriedade quantificável de um objecto físico que ou é 
directamente mensurável ou pode ser calculada a partir de indicadores. Deste modo, faculta-
se uma definição mais unívoca do ponto de vista jurídico para o cálculo do consumo final de 
energia proveniente de fontes renováveis.
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Alteração 443
Paul Rübig

Proposta de directiva
Artigo 5 – n. º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) do consumo final de energia 
proveniente de fontes renováveis nos 
transportes.

(c) do consumo final de energia 
proveniente de fontes renováveis nos 
subsectores do sector dos transportes.

Or. de

Justificação

Segundo o princípio do poluidor-pagador (Tratado UE, n.º 2 do artigo 174.º), os meios de 
transporte que presentemente originam o maior consumo de energia fóssil e as emissões mais 
elevadas de CO2 são os que mais devem contribuir para o aumento da quota de energias 
renováveis.  O aditamento ora proposto visa assegurar a transparência na repartição dos 
encargos no quadro do sector dos transportes. 

Alteração 444
Lena Ek

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos da alínea c) do n.º 1, o 
consumo final de electricidade de fontes 
renováveis nos transportes será calculado 
como a proporção de 
passageiros-quilómetros ou toneladas de 
mercadoria-quilómetros efectuados com 
electricidade de fontes renováveis.

Or. en
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Alteração 445
Lena Ek

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos da alínea c) do n.º 1, o 
consumo de electricidade de fontes 
renováveis nos veículos eléctricos contará 
o quádruplo para o cumprimento do 
objectivo de 10%, de modo a reflectir a 
vantagem de eficácia inerente da 
tecnologia accionada por um conjunto 
propulsor eléctrico.

Or. en

Alteração 446
Eija-Riitta Korhola

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros podem solicitar 
à Comissão que, para efeitos do n.º 1, 
sejam consideradas as outras medidas 
suas destinadas a reduzir as emissões de 
gases com efeito de estufa e aumentar a 
segurança do aprovisionamento. A 
Comissão decidirá qual o ajustamento a 
fazer ao consumo final de energia 
proveniente de fontes renováveis do 
Estado-Membro para 2020.

Or. en

Justificação

A redução das emissões de gases com efeito de estufa tem de ser uma prioridade de topo da 
UE. O aumento das energias renováveis é apenas uma das formas de promover este objectivo 
principal. Por isso, a Comissão também deve ter em conta outras formas de produção de 
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energia de baixo teor de carbono ao avaliar o objectivo das energias renováveis.

Alteração 447
Romana Jordan Cizelj

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem solicitar à 
Comissão que, para efeitos do n.º 1, seja 
considerada a construção no seu 
território, com longos prazos de execução, 
de instalações de produção de energia a 
partir de energias renováveis nas 
seguintes condições:

Suprimido

(a) A construção da instalação deve ter 
tido início até 2016; 
(b) A instalação deve ter uma capacidade 
de produção igual ou superior a 
5000 MW; 
(c) A instalação não deve poder entrar em 
serviço até 2020;
(d) A instalação deve poder entrar em 
serviço até 2022.
A Comissão deve decidir qual o 
ajustamento a fazer à quota de energia 
proveniente de fontes renováveis do 
Estado-Membro para 2020, tendo em 
conta o estado de adiantamento da 
construção, o montante do apoio 
financeiro concedido à instalação e a 
quantidade de energias renováveis 
produzida pela instalação, num ano 
médio, depois de concluída. 
Actuando em conformidade com o 
procedimento previsto no n.º 2 do artigo 
21.°, a Comissão deve desenvolver regras 
para a aplicação da presente disposição, o 
mais tardar, até 31 de Dezembro de 2012.

Or. sl



PE409.383v01-00 26/96 AM\730535PT.doc

PT

Alteração 448
Robert Goebbels

Proposta de directiva
Artigo 5 – nº 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem solicitar à 
Comissão que, para efeitos do n.º 1, seja 
considerada a construção no seu território, 
com longos prazos de execução, de 
instalações de produção de energia a partir 
de energias renováveis nas seguintes 
condições:

2. Os Estados-Membros podem solicitar à 
Comissão que, para efeitos do n.º 1, seja 
considerada a construção no seu território, 
com longos prazos de execução, de 
instalações de produção de energia a partir 
de energias renováveis desde que a 
construção da instalação tenha tido início 
até 2019:

(a) A construção da instalação deve ter 
tido início até 2016;

(b) A instalação deve ter uma capacidade 
de produção igual ou superior a 
5000 MW;
(c) A instalação não deve poder entrar em 
serviço até 2020;
(d) A instalação deve poder entrar em 
serviço até 2022.

Or. fr

Justificação

É necessário que os Estados-Membros possam dispor da máxima flexibilidade, não lhes 
impondo condições demasiado restritivas.

Alteração 449
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem solicitar à 2. Os Estados-Membros podem solicitar à 
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Comissão que, para efeitos do n.º 1, seja 
considerada a construção no seu território, 
com longos prazos de execução, de 
instalações de produção de energia a partir 
de energias renováveis nas seguintes 
condições:

Comissão que, para efeitos do n.º 1, seja 
considerada a construção no seu território, 
com longos prazos de execução, de 
instalações de produção de energia a partir 
de energias renováveis nas seguintes 
condições:

(a) A construção da instalação deve ter tido 
início até 2016;

(a) A construção da instalação deve ter tido 
início até 2018;

(b) A instalação deve ter uma capacidade 
de produção igual ou superior a 5000 MW;

(b) A instalação deve ter uma capacidade 
de produção igual ou superior a 1000 MW 
ou de, pelo menos, 5% da capacidade 
energética máxima do Estado-Membro 
em questão;

(c) A instalação não deve poder entrar em 
serviço até 2020;

(c) A instalação não deve poder entrar em 
serviço até 2020;

(d) A instalação deve poder entrar em 
serviço até 2022.

(d) A instalação deve poder entrar em 
serviço até 2024.

Or. en

Justificação

Os requisitos estabelecidos inicialmente são discriminatórios, dado que só permitem a 
aplicação desta disposição num número muito limitado de casos dos Estados-Membros e em 
tecnologias específicas de fontes de energia renováveis.

Alteração 450
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem solicitar à 
Comissão que, para efeitos do n.º 1, seja 
considerada a construção no seu território, 
com longos prazos de execução, de 
instalações de produção de energia a partir 
de energias renováveis nas seguintes 
condições:

2. Os Estados-Membros podem solicitar à 
Comissão que, para efeitos do n.º 1, seja 
considerada a construção, com longos 
prazos de execução, de instalações de 
produção de energia a partir de energias 
renováveis nas seguintes condições:

Or. en
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Justificação

A inclusão da expressão "no seu território" poderia limitar a aplicação da directiva de forma 
a não se aplicar a flexibilidade no caso de um projecto situado entre dois Estados-Membros.

Alteração 451
Werner Langen

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A construção da instalação deve ter tido 
início até 2016;

(a) As licenças necessárias para a
construção da instalação deverão ter sido 
emitidas até 2015;

Or. de

Justificação

É inevitável que se verifiquem atrasos em bastantes projectos de construção. Nestas 
circunstâncias, é necessária uma certa flexibilidade. Na medida em que são abrangidos 
projectos de construção iniciados até seis meses após o prazo previsto, obtém-se uma certa 
flexibilidade no tocante ao objectivo intercalar sem pôr em causa o progresso (visto que tal 
não tem por resultado tornar o objectivo menos consistente).  

Alteração 452
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A construção da instalação deve ter tido 
início até 2016;

(a) A construção da instalação deve ter tido 
início até 2018;

Or. en

Justificação

Se for definida no n.º 2, alínea a), do artigo 5.º a necessidade de a construção ter tido início 
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até 2016, isto criará restrições desnecessárias. Um parque eólico pode ter um prazo de 
introdução de 2 anos e assim, com base nisto, seria excluído; porém, ele deve ser incluído 
como contribuição para o cumprimento dos respectivos objectivos pelos Estados-Membros. 
Este requisito deveria ser alargado até 2018.

Alteração 453
Werner Langen

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A instalação deve ter uma capacidade 
de produção igual ou superior a 
5000 MW;

Suprimido

Or. de

Justificação

Para incluir igualmente as instalações de menores dimensões, que no seu conjunto encerram 
um potencial elevado, na consecução do objectivo da quota de energias renováveis, devem 
ser tidas em conta todas as instalações.

Alteração 454
Werner Langen

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve decidir qual o 
ajustamento a fazer à quota de energia 
proveniente de fontes renováveis do 
Estado-Membro para 2020, tendo em conta 
o estado de adiantamento da construção, 
o montante do apoio financeiro concedido 
à instalação e a quantidade de energias 
renováveis produzida pela instalação, num 
ano médio, depois de concluída.

A Comissão deve decidir qual o 
ajustamento a fazer à quota de energia 
proveniente de fontes renováveis do 
Estado-Membro para 2020, tendo em conta 
a quantidade de energias renováveis 
produzida pela instalação, num ano médio, 
depois de concluída.

Or. de
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Justificação

A capacidade de produção é o único factor relevante para calcular o contributo das 
instalações em referência, já que o objectivo da directiva consiste no aumento da quota das 
energias renováveis no consumo final de energia da UE. 

Alteração 455
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que um Estado-Membro 
considere que, por motivo de força maior, 
se encontra na impossibilidade de 
respeitar a quota estabelecida na terceira 
coluna do quadro que consta do Anexo 1 
para a energia proveniente de fontes 
renováveis no consumo final de energia 
em 2020, deve informar a Comissão o 
mais rapidamente possível. A Comissão 
deve decidir se foi demonstrada a situação 
de força maior  e, em caso afirmativo, 
decidir qual o ajustamento a fazer ao 
consumo final de energia proveniente de 
fontes renováveis do Estado-Membro para 
2020. 

Suprimido

Or. de

Justificação

É supérflua a remissão que é feita na Directiva para o conceito de "força maior".



AM\730535PT.doc 31/96 PE409.383v01-00

PT

Alteração 456
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que um Estado-Membro 
considere que, por motivo de força maior, 
se encontra na impossibilidade de respeitar 
a quota estabelecida na terceira coluna do 
quadro que consta do Anexo 1 para a 
energia proveniente de fontes renováveis 
no consumo final de energia em 2020, deve 
informar a Comissão o mais rapidamente 
possível. A Comissão deve decidir se foi 
demonstrada a situação de força maior e, 
em caso afirmativo, decidir qual o 
ajustamento a fazer ao consumo final de 
energia proveniente de fontes renováveis 
do Estado-Membro para 2020.

3. Sempre que um Estado-Membro 
considere que, por motivo de força maior, 
se encontra na impossibilidade de respeitar 
a quota estabelecida na terceira coluna do 
quadro que consta do Anexo 1 para a 
energia proveniente de fontes renováveis 
no consumo final de energia em 2020, deve 
informar a Comissão o mais rapidamente 
possível. A Comissão, após uma consulta 
exaustiva ao Estado-Membro em questão,
deve decidir se foi demonstrada a situação 
de força maior e, em caso afirmativo, 
decidir qual o ajustamento a fazer ao 
consumo final de energia proveniente de 
fontes renováveis do Estado-Membro para 
2020.

Or. en

Alteração 457
Eija-Riitta Korhola

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que um Estado-Membro 
considere que, por motivo de força maior, 
se encontra na impossibilidade de respeitar 
a quota estabelecida na terceira coluna do 
quadro que consta do Anexo 1 para a 
energia proveniente de fontes renováveis 
no consumo final de energia em 2020, deve 
informar a Comissão o mais rapidamente 
possível. A Comissão deve decidir se foi 
demonstrada a situação de força maior e, 
em caso afirmativo, decidir qual o 

3. Sempre que um Estado-Membro 
considere que, por motivo de um obstáculo 
insuperável, se encontra na 
impossibilidade de respeitar a quota 
estabelecida na terceira coluna do quadro 
que consta do Anexo 1 para a energia 
proveniente de fontes renováveis no 
consumo final de energia em 2020, deve 
informar a Comissão o mais rapidamente 
possível. A Comissão deve decidir se foi 
demonstrada a situação de obstáculo 
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ajustamento a fazer ao consumo final de 
energia proveniente de fontes renováveis 
do Estado-Membro para 2020. 

insuperável e, em caso afirmativo, decidir 
qual o ajustamento a fazer ao consumo 
final de energia proveniente de fontes 
renováveis do Estado-Membro para 2020.

Or. en

Justificação

"Força maior" é um termo jurídico (p/ex.: excluir obstáculos que foram previstos 
antecipadamente) cuja utilização normalmente não é desejável em nenhuma directiva. Por 
isso, deve usar-se outra redacção como "obstáculo insuperável".

Alteração 458
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Para efeitos do n.º 1, alínea a), do 
presente artigo, o consumo final de 
electricidade proveniente de fontes 
renováveis será calculado como a 
quantidade de electricidade produzida num 
Estado-Membro a partir de fontes de 
energia renováveis, com exclusão da 
produção de electricidade por unidades de 
armazenagem por bombagem que utilizam 
água previamente bombeada a montante, 
ajustada em conformidade com o artigo 
10.º.

4. Para efeitos do n.º 1, alínea a), do 
presente artigo, o consumo final de 
electricidade proveniente de fontes 
renováveis será calculado como a 
quantidade de electricidade produzida num 
Estado-Membro a partir de fontes de 
energia renováveis, com exclusão da 
produção de electricidade por unidades de 
armazenagem por bombagem na parte 
correspondente à água previamente 
bombeada.

Or. es

Justificação

O cálculo da energia renovável proveniente dos sistemas de bombagem mista deve ser 
claramente especificado, a fim de que todos os Estados-Membros apliquem os mesmos 
critérios. O caso da bombagem simples não coloca qualquer problema já que a totalidade da 
energia gerada nestas instalações não é renovável. No caso da bombagem mista, é necessário 
calcular a electricidade produzida a partir de fontes naturais. Por uma questão de 
simplificação, poderia considerar-se que a energia recuperada por bombagem representa 
uma percentagem fixa do consumo de bombagem de 60%-70%.
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Alteração 459
Paul Rübig

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Para efeitos do n.º 1, alínea a), do 
presente artigo, o consumo final de 
electricidade proveniente de fontes 
renováveis será calculado como a 
quantidade de electricidade produzida num 
Estado-Membro a partir de fontes de 
energia renováveis, com exclusão da 
produção de electricidade por unidades de 
armazenagem por bombagem que utilizam
água previamente bombeada a montante, 
ajustada em conformidade com o artigo 
10.º.

4. Para efeitos do n.º 1, alínea a), do 
presente artigo, o consumo final de 
electricidade proveniente de fontes 
renováveis será calculado como a 
quantidade de electricidade produzida num 
Estado-Membro a partir de fontes de 
energia renováveis, com exclusão da
electricidade produzida em unidades de 
armazenagem por bombagem a partir de
água previamente bombeada a montante, 
ajustada em conformidade com o artigo
10.º.

Or. de

Justificação

A exclusão da electricidade produzida em unidades de armazenagem por bombagem pode ser 
interpretada, na proposta da Comissão, no sentido de toda a produção de electricidade em 
unidades de armazenagem por bombagem, incluindo as que operam com o fluido natural, 
ficar excluída da consecução do objectivo.   Sendo assim, torna-se necessário explicitar esta 
disposição, de forma a excluir somente a produção hidroeléctrica das unidades de 
armazenagem por bombagem.  

Alteração 460
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 4 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Quando não for possível calcular de 
forma precisa a fracção biodegradável de 
resíduos industriais e urbanos, 
contabilizar-se-á 70% do total destes 
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resíduos.

Or. es

Justificação

Para efeitos de cálculo da fracção biodegradável de resíduos industriais e urbanos, o 
Eurostat contabiliza 50% dos resíduos urbanos. Foram realizados estudos oficiais em alguns 
Estados-Membros que indicam que 70% dos resíduos são biodegradáveis; é, por conseguinte, 
possível estabelecer neste caso uma percentagem comum aplicável a todos os Estados-
Membros.

Alteração 461
Reino Paasilinna

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A electricidade produzida em centrais 
hidroeléctricas será considerada em 
conformidade com a fórmula de 
normalização enunciada no Anexo II.

A electricidade produzida em centrais 
hidroeléctricas será normalizada de forma 
a ter em conta a variação anual após a 
data de entrada em vigor da presente 
directiva. Actuando em conformidade com 
o procedimento previsto no artigo 21.º, a 
Comissão deve desenvolver regras para a 
normalização até …

Or. en

Justificação

A fórmula proposta dá, em alguns casos, uma imagem distorcida da produção. A fórmula não 
reflecte com êxito a produção anual se a central tiver sido modificada de tal forma que a sua 
capacidade não aumentou mas a produção sim. Os investimentos que resultam num aumento 
da capacidade mas não aumentam a quantidade de energia produzida também são reflectidos 
incorrectamente. Deveria ser desenvolvida na comitologia uma fórmula mais bem sucedida 
para a normalização da futura produção hidroeléctrica.
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Alteração 462
Werner Langen

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A electricidade produzida em centrais 
hidroeléctricas será considerada em 
conformidade com a fórmula de 
normalização enunciada no Anexo II.

A electricidade produzida em centrais 
hidroeléctricas e a partir da energia eólica 
será considerada em conformidade com a 
fórmula de normalização enunciada no 
Anexo II.

Or. de

Justificação

A electricidade produzida em centrais hidroeléctricas e a partir da energia eólica deve ser 
tida em conta em conformidade com a fórmula de normalização enunciada no Anexo II.

Alteração 463
Lena Ek

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

5. Para efeitos do n.º 1, alínea b), do 
presente artigo, o consumo final de energia 
proveniente de fontes renováveis no sector 
do aquecimento e arrefecimento será 
calculado como o consumo de energia
produzida a partir de fontes renováveis 
fornecida para fins de aquecimento e
arrefecimento à indústria transformadora, 
aos transportes, aos agregados familiares, 
aos serviços, à agricultura, à silvicultura e 
às pescas, incluindo o consumo de energia 
de aquecimento ou de arrefecimento 
urbano proveniente de fontes renováveis,
ajustado em conformidade com o artigo 
10.º.

5. Para efeitos do n.º 1, alínea b), do 
presente artigo, o consumo final de energia 
proveniente de fontes renováveis no sector 
do aquecimento e arrefecimento será 
calculado como a quantidade de 
aquecimento e arrefecimento urbano 
produzida num Estado-Membro a partir de 
fontes renováveis mais o consumo de 
outras energias de fontes renováveis para 
fins de aquecimento, arrefecimento e 
processamento na indústria 
transformadora, nos transportes, nos
agregados familiares, nos serviços, na
agricultura, na silvicultura e nas pescas, 
ajustado em conformidade com o artigo 
10.º.
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Or. en

Justificação

No artigo 5.º relativo ao cálculo, é importante que este último seja coerente. A Comissão 
propõe que o consumo final de energia (de fontes renováveis) deve incluir as perdas na 
distribuição; A Suécia é favorável a esta ideia, dado que as garantias de origem referidas no 
artigo 6.º são definidas para a produção de electricidade, de aquecimento e arrefecimento e, 
por isso, tal inclui as perdas na distribuição. Além disso, há um erro nesse artigo, já que o 
artigo 5.º, n.º 1, alíneas c) inclui os transportes, pelo que estes devem ser suprimidos no 
artigo 5.º, n.º 5.

Alteração 464
Jan Březina

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A energia térmica gerada por bombas de 
calor que utilizam a energia geotérmica do 
solo ou da água será considerada para 
efeitos da alínea b) do n.º 1. A energia 
térmica gerada por bombas de calor que 
utilizam o calor ambiente do ar será 
considerada para efeitos da alínea b) do 
n.º 1, desde que a eficiência energética 
dessas bombas de calor cumpra os 
requisitos mínimos aplicáveis aos 
programas de rotulagem ecológica 
estabelecidos no Regulamento (CE) 
n.º 1980/2000, quando aplicável, 
nomeadamente o coeficiente mínimo de 
desempenho estabelecido na Decisão 
2007/742/CE, e revisto em conformidade 
com esse regulamento.

A energia térmica gerada por bombas de 
calor que utilizam a energia aerotérmica,
geotérmica e hidrotérmica será 
considerada para efeitos da alínea b) do 
n.º 1, desde que a quantidade de energia 
primária usada seja inferior à quantidade 
de energia final produzida. Para o cálculo 
das energias renováveis geradas por
bombas de calor, apenas será considerada 
a quota proveniente do ambiente (energia 
aerotérmica, geotérmica e hidrotérmica).

Or. en

Justificação

Uma bomba de calor será considerada renovável desde que a quantidade de energia 
primária usada não renovável seja inferior à quantidade de energia final produzida. Tal 
abordagem é necessária para cumprir os objectivos energéticos e de protecção do clima da 
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UE.

Alteração 465
Philippe Busquin

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A energia térmica gerada por bombas de 
calor que utilizam a energia geotérmica do 
solo ou da água será considerada para 
efeitos da alínea b) do n.º 1. A energia 
térmica gerada por bombas de calor que 
utilizam o calor ambiente do ar será 
considerada para efeitos da alínea b) do 
n.º 1, desde que a eficiência energética 
dessas bombas de calor cumpra os 
requisitos mínimos aplicáveis aos 
programas de rotulagem ecológica 
estabelecidos no Regulamento (CE) 
n.º 1980/2000, quando aplicável, 
nomeadamente o coeficiente mínimo de 
desempenho estabelecido na Decisão 
2007/742/CE, e revisto em conformidade 
com esse regulamento.

A energia térmica gerada por bombas de 
calor que utilizam a energia aerotérmica,
geotérmica e hidrotérmica do solo, do ar
ou da água será considerada para efeitos da 
alínea b) do n.º 1, desde que o coeficiente 
de renovabilidade (COR) seja superior a 
0, isto é, que a quantidade de energia 
final produzida proveniente de fontes de 
energia renováveis seja superior à 
quantidade de energia primária usada 
proveniente de outras fontes.

Or. en

Justificação

Para assegurar que as bombas de calor correctas são incluídas na directiva e consideradas 
renováveis e que as outras que não se qualificam como tal serão excluídas, gostaríamos de 
propor um novo princípio para determinar se uma bomba de calor será considerada como 
tecnologia de energia renovável: todas as bombas de calor que produzam energias 
renováveis em quantidade superior à de energia primária utilizada serão consideradas 
renováveis. Isto pode ser calculado com base num coeficiente de renovabilidade (COR).

    E FER
COR =      - 1 > 0  
               E outras fontes
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Alteração 466
Paul Rübig

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A energia térmica gerada por bombas de 
calor que utilizam a energia geotérmica do 
solo ou da água será considerada para 
efeitos da alínea b) do n.º 1. A energia 
térmica gerada por bombas de calor que 
utilizam o calor ambiente do ar será 
considerada para efeitos da alínea b) do 
n.º 1, desde que a eficiência energética 
dessas bombas de calor cumpra os 
requisitos mínimos aplicáveis aos 
programas de rotulagem ecológica 
estabelecidos no Regulamento (CE) 
n.º 1980/2000, quando aplicável, 
nomeadamente o coeficiente mínimo de 
desempenho estabelecido na Decisão 
2007/742/CE, e revisto em conformidade 
com esse regulamento.

A energia térmica gerada por bombas de 
calor que utilizam a energia aerotérmica,
geotérmica e hidrotérmica será 
considerada para efeitos da alínea b) do 
n.º 1, desde que a quantidade de energia 
primária usada seja inferior à quantidade 
de energia final produzida. Para o cálculo 
das energias renováveis geradas por 
bombas de calor, apenas será considerada 
a quota proveniente do ambiente (energia 
aerotérmica, geotérmica e hidrotérmica).

Or. en

Justificação

Uma bomba de calor será considerada renovável desde que a quantidade de energia 
primária usada não renovável seja inferior à quantidade de energia final produzida. Tal 
abordagem é necessária para cumprir os objectivos energéticos e de protecção do clima da 
UE.

Alteração 467
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A energia térmica gerada por bombas de 
calor que utilizam a energia geotérmica do 
solo ou da água será considerada para 

A energia térmica gerada por bombas de 
calor que utilizam a energia geotérmica do 
solo ou da água, o calor residual ou outros 



AM\730535PT.doc 39/96 PE409.383v01-00

PT

efeitos da alínea b) do n.º 1. A energia 
térmica gerada por bombas de calor que 
utilizam o calor ambiente do ar será 
considerada para efeitos da alínea b) do 
n.º 1, desde que a eficiência energética 
dessas bombas de calor cumpra os 
requisitos mínimos aplicáveis aos 
programas de rotulagem ecológica 
estabelecidos no Regulamento (CE) 
n.º 1980/2000, quando aplicável, 
nomeadamente o coeficiente mínimo de 
desempenho estabelecido na Decisão 
2007/742/CE, e revisto em conformidade 
com esse regulamento.

tipos de calor térmico derivados de fontes 
de energia renováveis será considerada 
para efeitos da alínea b) do n.º 1, na 
medida em que ultrapasse a quantidade 
de energia primária usada proveniente de 
fontes de energia renováveis necessária 
para o funcionamento dos sistemas.

Or. en

Justificação

As bombas de calor usadas para a valorização energética a partir de gases combustíveis e 
outras fontes de calor residual produzem energia térmica para aquecimento e arrefecimento 
urbano e devem ser consideradas para o cálculo do consumo final de energia proveniente de 
fontes renováveis.

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

Alteração 468
Werner Langen

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A energia térmica gerada por bombas de 
calor que utilizam a energia geotérmica do 
solo ou da água será considerada para 
efeitos da alínea b) do n.º 1. A energia 
térmica gerada por bombas de calor que 
utilizam o calor ambiente do ar será 
considerada para efeitos da alínea b) do 
n.º 1, desde que a eficiência energética 

A energia térmica gerada por sistemas de 
aquecimento ou arrefecimento que 
utilizam a energia geotérmica do solo ou da 
água será considerada para efeitos da 
alínea b) do n.º 1 apenas na medida em 
que exceder a quantidade de energia 
primária de fontes não renováveis 
necessária para o funcionamento dos 
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dessas bombas de calor cumpra os 
requisitos mínimos aplicáveis aos 
programas de rotulagem ecológica 
estabelecidos no Regulamento (CE) n.º
1980/2000, quando aplicável,
nomeadamente o coeficiente mínimo de 
desempenho estabelecido na Decisão 
2007/742/CE, e revisto em conformidade 
com esse regulamento.

sistemas. Os sistemas de aquecimento ou 
arrefecimento  desta natureza deverão ter 
sido adequadamente construídos,  
instalados e encomendados por uma 
pessoa competente e qualificada. A 
eficiência energética das bombas de calor 
que utilizam a energia geotérmica do solo 
ou da água terá de satisfazer os requisitos 
mínimos aplicáveis aos programas de 
rotulagem ecológica estabelecidos no 
Regulamento (CE) n.º 1980/2000, 
nomeadamente o coeficiente mínimo de 
desempenho estabelecido na Decisão 
2007/742/CE, e revisto em conformidade 
com esse regulamento.

Or. de

Justificação

Os tipos mais eficientes de bombas de calor só podem ser subsidiados em consonância com o 
disposto na Directiva 2007/742/CE. A energia térmica produzida por bombas de calor é já 
abrangida pela actual Directiva 2006/32/CE, relativa à eficiência na utilização final de 
energia e aos serviços energéticos.   Há que assegurar que os diferentes tipos de bombas de 
calor sejam instalados por pessoal competente e plenamente formado para o efeito.

Alteração 469
Anne Laperrouze

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A energia térmica gerada por bombas de 
calor que utilizam a energia geotérmica do 
solo ou da água será considerada para 
efeitos da alínea b) do n.º 1. A energia 
térmica gerada por bombas de calor que 
utilizam o calor ambiente do ar será 
considerada para efeitos da alínea b) do 
n.º 1, desde que a eficiência energética 
dessas bombas de calor cumpra os 
requisitos mínimos aplicáveis aos 
programas de rotulagem ecológica 

A parte renovável da energia térmica 
gerada por bombas de calor que utilizam
recursos geotérmicos dos solos ou das 
águas ou que utilizam o calor ambiente do 
ar será considerada para efeitos da alínea b) 
do n.º 1, desde que a eficiência energética 
dessas bombas de calor cumpra os 
requisitos mínimos aplicáveis aos 
programas de rotulagem ecológica 
estabelecidos no Regulamento (CE) n.° 
1980/2000, quando aplicável, 
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estabelecidos no Regulamento (CE) n.° 
1980/2000, quando aplicável, 
nomeadamente o coeficiente mínimo de 
desempenho estabelecido na Decisão 
2007/742/CE, e revisto em conformidade 
com esse regulamento.

nomeadamente o coeficiente mínimo de 
desempenho estabelecido na Decisão 
2007/742/CE, e revisto em conformidade 
com esse regulamento. A parte renovável 
será definida como a diferença entre a 
energia térmica gerada e a energia 
convencional primária consumida pela 
bomba de calor.

Or. en

Justificação

Todas as bombas de calor, independentemente da tecnologia, requerem a utilização de 
energia convencional. Por conseguinte, é incorrecto considerar que a totalidade da energia 
gerada pela bomba de calor é renovável. Apenas a parte renovável da totalidade da energia 
térmica produzida deve ser tida em conta. Esta parte corresponde à diferença entre a energia 
térmica gerada e a energia convencional primária consumida pela bomba de calor. Além 
disso, esta abordagem constitui a base do rótulo ecológico referido no artigo, em que todos 
os tipos de bombas de calor devem cumprir requisitos mínimos de desempenho.

Alteração 470
Françoise Grossetête

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A energia térmica gerada por bombas de 
calor que utilizam a energia geotérmica do 
solo ou da água será considerada para 
efeitos da alínea b) do n.º 1. A energia 
térmica gerada por bombas de calor que 
utilizam o calor ambiente do ar será 
considerada para efeitos da alínea b) do 
n.º 1, desde que a eficiência energética 
dessas bombas de calor cumpra os 
requisitos mínimos aplicáveis aos 
programas de rotulagem ecológica 
estabelecidos no Regulamento (CE) n.° 
1980/2000, quando aplicável, 
nomeadamente o coeficiente mínimo de 
desempenho estabelecido na Decisão 
2007/742/CE, e revisto em conformidade 

A parte renovável da energia térmica 
gerada por bombas de calor que utilizam
recursos geotérmicos dos solos ou das 
águas ou que utilizam o calor ambiente do 
ar será considerada para efeitos da alínea b) 
do n.º 1, desde que a eficiência energética 
dessas bombas de calor cumpra os 
requisitos mínimos aplicáveis aos
programas de rotulagem ecológica 
estabelecidos no Regulamento (CE) n.° 
1980/2000, quando aplicável, 
nomeadamente o coeficiente mínimo de 
desempenho estabelecido na Decisão 
2007/742/CE, e revisto em conformidade 
com esse regulamento. A parte renovável 
será definida como a diferença entre a 



PE409.383v01-00 42/96 AM\730535PT.doc

PT

com esse regulamento. energia térmica gerada e a energia 
convencional primária consumida pela 
bomba de calor.

Or. en

Justificação

Todas as bombas de calor, independentemente da tecnologia, requerem a utilização de 
energia convencional (electricidade, gás natural, etc.). Por conseguinte, é incorrecto 
considerar que a totalidade da energia gerada pela bomba de calor é renovável. Apenas a 
parte renovável da totalidade da energia térmica produzida deve ser tida em conta. Esta 
parte corresponde à diferença entre a energia térmica gerada e a energia convencional 
primária consumida pela bomba de calor.

Alteração 471
Eija-Riitta Korhola

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A energia térmica gerada por bombas de 
calor que utilizam a energia geotérmica do 
solo ou da água será considerada para 
efeitos da alínea b) do n.º 1. A energia 
térmica gerada por bombas de calor que 
utilizam o calor ambiente do ar será 
considerada para efeitos da alínea b) do 
n.º 1, desde que a eficiência energética 
dessas bombas de calor cumpra os 
requisitos mínimos aplicáveis aos 
programas de rotulagem ecológica 
estabelecidos no Regulamento (CE) n.° 
1980/2000, quando aplicável, 
nomeadamente o coeficiente mínimo de 
desempenho estabelecido na Decisão 
2007/742/CE, e revisto em conformidade 
com esse regulamento.

A energia térmica gerada por bombas de 
calor que utilizam a energia geotérmica do 
solo ou da água será considerada para 
efeitos da alínea b) do n.º 1. A energia 
térmica gerada por bombas de calor que 
utilizam o calor ambiente do ar será 
considerada para efeitos da alínea b) do n.º 
1, usando a metodologia e as definições 
das estatísticas do Eurostat sobre energias 
renováveis.

Or. en
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Justificação

O plano de monitorização do consumo de energias renováveis previsto no Regulamento 
"Estatísticas da energia", artigo 7.º-B, confirma o princípio da congruência entre os 
parágrafos 5 e 8 do n.º 5 por forma a que a monitorização das energias renováveis faça 
sempre uso da mesma metodologia e definições (do Eurostat).

Alteração 472
Eija-Riitta Korhola

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 5 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A energia térmica produzida por sistemas 
de energia passivos, que permitem 
diminuir o consumo energético de forma 
passiva graças à concepção dos edifícios 
ou ao calor gerado por fontes não 
renováveis de energia, não será 
considerada para efeitos do n.º 1, alínea 
b), do presente artigo. 6.

Suprimido

Or. en

Justificação

O plano de monitorização do consumo de energias renováveis previsto no Regulamento 
"Estatísticas da energia", artigo 7.º-B, confirma o princípio da congruência entre os 
parágrafos 5 e 8 do n.º 5 por forma a que a monitorização das energias renováveis faça 
sempre uso da mesma metodologia e definições (do Eurostat).

Alteração 473
Umberto Guidoni

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. Os Estados-Membros devem 
promover e incentivar a eficiência 
energética e as economias de energia, 
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enquanto métodos virtuosos para 
aumentar a quota percentual das fontes 
renováveis e alcançar mais facilmente a 
meta estabelecida na presente directiva.

Or. it

Alteração 474
Werner Langen

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. A electricidade produzida a partir de 
fontes de energia renováveis em países 
terceiros só pode ser considerada para 
efeitos de avaliação do cumprimento dos 
requisitos da presente directiva no que 
respeita às metas nacionais se for:

9. A electricidade e a energia no sector 
dos transportes produzidas a partir de 
fontes de energia renováveis em países 
terceiros só pode ser considerada para 
efeitos de avaliação do cumprimento dos 
requisitos da presente directiva no que 
respeita às metas nacionais se forem:

(a) consumida na Comunidade; (a) fisicamente consumidas na 
Comunidade;

(b) produzida por uma instalação que 
tenha entrado em serviço após a data de 
entrada em vigor da presente directiva;

(b) produzidas por uma instalação nova;

(c) objecto de uma garantia de origem no 
quadro de um sistema de garantia de 
origem equivalente ao estabelecido pela 
presente directiva.

(c) objecto de uma garantia de origem no 
quadro de um sistema de garantia de 
origem equivalente ao estabelecido pela 
presente directiva.

Or. de

Justificação

Para que possa haver um aumento da produção, é necessária regulamentação sobre os 
biocombustíveis, conforme com as obrigações referidas no nº 9 do artigo 5º, tendo em vista o 
reconhecimento da electricidade importada de países terceiros.
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Alteração 475
Mechtild Rothe

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. A electricidade produzida a partir de 
fontes de energia renováveis em países 
terceiros só pode ser considerada para 
efeitos de avaliação do cumprimento dos 
requisitos da presente directiva no que 
respeita às metas nacionais se for:

9. A electricidade e a energia no sector 
dos transportes produzidas a partir de 
fontes de energia renováveis em países 
terceiros só podem ser consideradas para 
efeitos de avaliação do cumprimento dos 
requisitos da presente directiva no que 
respeita às metas nacionais se forem:

(a) consumida na Comunidade; (a) fisicamente importadas e consumidas
na Comunidade;

(b) produzida por uma instalação que tenha 
entrado em serviço após a data de entrada 
em vigor da presente directiva; e

(b) produzidas por uma instalação que 
tenha entrado em serviço após a data de 
entrada em vigor da presente directiva; e

(c) objecto de uma garantia de origem no 
quadro de um sistema de garantia de 
origem equivalente ao estabelecido pela 
presente directiva.

(c) objecto de uma garantia de origem no 
quadro de um sistema de garantia de 
origem equivalente ao estabelecido pela 
presente directiva.

Or. en

Justificação

A fim de garantir um consumo adicional de energias renováveis nos transportes, é necessário 
incluir o sector dos transportes neste artigo. O aditamento "fisicamente importadas" é 
debatido no Grupo de Trabalho "Energia" do Conselho e melhora a proposta da Comissão.

Alteração 476
Gabriele Albertini

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 9 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

9. A electricidade produzida a partir de 
fontes de energia renováveis em países 
terceiros só pode ser considerada para 

9. A energia produzida a partir de fontes 
de energia renováveis em países terceiros 
só pode ser considerada para efeitos de 
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efeitos de avaliação do cumprimento dos 
requisitos da presente directiva no que 
respeita às metas nacionais se for:

avaliação do cumprimento dos requisitos 
da presente directiva no que respeita às 
metas nacionais se for:

Or. it

Justificação

As trocas comerciais com os países terceiros devem ser autorizadas não só no caso da 
electricidade, mas também no caso do aquecimento e arrefecimento e no dos transportes. A 
possibilidade de os Estados-Membros utilizarem garantias de origem provenientes de países 
terceiros numa proporção que não exceda 50% da diferença entre a meta sectorial e o 
resultado obtido em 2005 assegura o respeito do princípio de complementaridade.

Alteração 477
Gabriele Albertini

Proposta de directiva
Artigo 5 – n. º 9 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) consumida na Comunidade; Suprimido

Or. it

Justificação

As trocas comerciais com os países terceiros devem ser autorizadas não só no caso da 
electricidade, mas também no caso do aquecimento e arrefecimento e no dos transportes. A 
possibilidade de os Estados-Membros utilizarem garantias de origem provenientes de países 
terceiros numa proporção que não exceda 50% da diferença entre a meta sectorial e o 
resultado obtido em 2005 assegura o respeito do princípio de complementaridade.

Alteração 478
Paul Rübig

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 9 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) produzida por uma instalação que tenha (b) produzida por uma instalação que tenha 
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entrado em serviço após a data de entrada 
em vigor da presente directiva; 

entrado em serviço após 1 de Janeiro de 
2005; 

Or. de

Justificação

A data limite para a distinção entre instalações novas e antigas deve ser claramente definida 
e fixada o mais depressa possível para evitar atrasos desnecessários nos investimentos. Como 
2005 é o ano de referência da directiva, a data limite mais adequada é 1 de Janeiro de 2005.

Alteração 479
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 9 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) objecto de uma garantia de origem no 
quadro de um sistema de garantia de 
origem equivalente ao estabelecido pela 
presente directiva.

(c) objecto de uma garantia de origem e de 
um certificado comprovativo da 
transferência emitidos no quadro de um 
sistema de garantias equivalente ao 
estabelecido pela presente directiva e se os 
certificados comprovativos da 
transferência inscritos no registo de 
garantias do Estado-Membro em cujo 
objectivo esta electricidade será 
contabilizada tiverem sido transferidos e 
cancelados.

Or. de

Justificação

O certificado comprovativo da transferência deve servir de prova da quota-parte de energias 
renováveis dos Estados-Membros, enquanto que a garantia de origem funciona como prova 
para os produtores, abastecedores e consumidores de energia.
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Alteração 480
Gabriele Albertini

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 9 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) No caso de energia consumida num 
país terceiro, cada Estado-Membro pode, 
para alcançar a sua meta nacional, 
adquirir garantias de origem que cubram 
até 50% da diferença entre a meta 
sectorial e o resultado obtido em 2005.

Or. it

Justificação

As trocas comerciais com os países terceiros devem ser autorizadas não só no caso da 
electricidade, mas também no caso do aquecimento e arrefecimento e no dos transportes. A 
possibilidade de os Estados-Membros utilizarem garantias de origem provenientes de países 
terceiros numa proporção que não exceda 50% da diferença entre a meta sectorial e o 
resultado obtido em 2005 assegura o respeito do princípio de complementaridade.

Alteração 481
Fiona Hall

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 9 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) o país terceiro adoptou objectivos 
vinculativos para as energias renováveis, 
cujo grau de ambição é semelhante ao do 
objectivo da UE, e superou este objectivo 
com a quantidade exportada.

Or. en

Justificação

Contabilizar as importações de electricidade renovável de países terceiros nos objectivos dos 
Estados-Membros pode minar a meta europeia e os objectivos de protecção do clima e maior 
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segurança do aprovisionamento. As importações físicas de electricidade renovável só devem 
ser contabilizadas para a meta da UE se o país exportador tiver adoptado objectivos 
vinculativos cujo grau de ambição seja semelhante ao dos Estados-Membros da UE e se 
superar estes objectivos com a quantidade exportada.

Alteração 482
Werner Langen

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. Na avaliação dos progressos 
realizados pelos Estados-Membros e da 
aplicação do plano de acção em matéria 
de energias renováveis, deverá ser tida em 
conta a quota de fontes com baixas 
emissões de CO2 no cabaz energético.

Or. de

Justificação

O objectivo principal do pacote da União Europeia no domínio da energia e do clima é a 
redução das emissões de CO2, mas devem ser os Estados-Membros a decidir se devem ou 
não recorrer a outras tecnologias (como a nuclear) para reduzir as emissões de CO2.

Alteração 483
Mechtild Rothe

Proposta de directiva
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
Garantia de origem da electricidade 

produzida a partir de recursos de energias 
renováveis

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a origem da electricidade produzida a 
partir de fontes de energia renováveis 



PE409.383v01-00 50/96 AM\730535PT.doc

PT

possa ser garantida, na acepção da 
presente directiva, de acordo com critérios 
objectivos, transparentes e não 
discriminatórios, estabelecidos por cada 
Estado-Membro. Para o efeito, estes 
devem assegurar que, em resposta a um 
pedido, sejam emitidas garantias de 
origem.
2. Os Estados-Membros devem designar 
um único organismo competente, 
independente das actividades de produção 
e distribuição, para supervisionar a 
emissão dessas garantias de origem.
3. A garantia de origem deve:
- especificar a fonte de energia a partir da 
qual foi produzida a electricidade, 
incluindo as datas e locais de produção e, 
para as instalações hidroeléctricas, a 
capacidade;
- permitir que os produtores de 
electricidade a partir de fontes de energia 
renováveis demonstrem que a 
electricidade que vendem é produzida a 
partir de recursos de energia renováveis 
na acepção da presente directiva.
4. As garantias de origem, emitidas nos 
termos do n.º 2, deveriam ser mutuamente 
reconhecidas pelos Estados-Membros, 
exclusivamente enquanto prova dos 
elementos referidos no n.º 3. A recusa em 
reconhecer como prova uma garantia de 
origem, nomeadamente por motivos 
relacionados com a prevenção de fraudes, 
deve basear-se em critérios objectivos, 
transparentes e não discriminatórios. No 
caso de ser recusado o reconhecimento de 
uma garantia de origem, a Comissão pode 
obrigar a parte que emitiu a recusa a 
reconhecer essa garantia, tendo em conta 
designadamente os critérios objectivos, 
transparentes e não discriminatórios em 
que se baseia o reconhecimento.
5. O organismo competente deve criar os 
mecanismos adequados para assegurar 
que as garantias de origem sejam 
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correctas e fiáveis e deve referir no 
relatório mencionado no n.º 1 do 
artigo 19.º as medidas tomadas para 
garantir a fiabilidade do sistema de 
garantia.

Or. en

Justificação

Este artigo faz parte da Directiva 2001/77/CE relativa à promoção da electricidade 
produzida a partir de fontes de energia renováveis, e deve ser adoptado em conformidade.

Alteração 484
Mechtild Rothe

Proposta de directiva
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º Suprimido
Garantias de origem da electricidade e da 
energia de aquecimento e arrefecimento 
produzidas a partir de fontes de energia 

renováveis
1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a origem da electricidade produzida a 
partir de fontes de energia renováveis e da 
energia de aquecimento ou de 
arrefecimento produzida a partir de fontes 
de energia renováveis em instalações com 
uma capacidade de, pelo menos, 5 MWth 
possa ser garantida como tal ao abrigo da 
presente directiva. 
Para o efeito, os Estados-Membros devem 
assegurar que seja emitida uma garantia 
de origem em resposta ao pedido de um 
produtor de energia que utilize fontes 
renováveis. A garantia de origem deve ter 
o formato normalizado de 1 MWh. Cada 
MWh de energia produzida só poderá ser 
objecto de uma única garantia de origem.
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2. As garantias de origem serão emitidas, 
transferidas e canceladas 
electronicamente. Devem ser precisas, 
fiáveis e à prova de fraude. 
Uma garantia de origem deve especificar, 
pelo menos:
(a) a fonte a partir da qual foi produzida a 
energia e as datas de início e de fim da
sua produção; 
(b) se a garantia de origem se refere a 
- (i) electricidade; ou 
- (ii) aquecimento e/ou arrefecimento;
(c) a identidade, localização, tipo e 
capacidade da instalação onde a energia 
foi produzida, e a data de entrada em 
serviço da instalação;
(d) a data e país de emissão e um número 
de identificação único;
(e) o montante e tipo de qualquer ajuda 
ao investimento de que tenha beneficiado 
a instalação.
3. Os Estados-Membros devem 
reconhecer as garantias de origem 
emitidas por outros Estados-Membros em 
conformidade com a presente directiva. 
Qualquer recusa por um Estado-Membro 
de reconhecer uma garantia de origem 
deve ser baseada em critérios objectivos, 
transparentes e não discriminatórios. 
Em caso de recusa de reconhecimento de 
uma garantia de origem, a Comissão pode 
adoptar uma decisão exigindo ao 
Estado-Membro em questão esse 
reconhecimento. 
4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que todas as garantias de origem a emitir 
no que respeita a energias renováveis 
produzidas num dado ano civil sejam 
emitidas, o mais tardar, no prazo de três 
meses após o final desse ano.

Or. en
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Justificação

Os Estados-Membros são responsáveis pelo cumprimento das suas metas nacionais 
vinculativas. O êxito do desenvolvimento de FER 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. Por conseguinte, não é necessário um mecanismo de flexibilidade 
suplementar. As garantias de origem devem, portanto, manter a definição prevista na 
Directiva 2001/77/CE para fins da obrigação de divulgação de informação no domínio da 
electricidade.

Alteração 485
Jerzy Buzek

Proposta de directiva
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a origem da electricidade produzida a 
partir de fontes de energia renováveis e da 
energia de aquecimento ou de 
arrefecimento produzida a partir de fontes 
de energia renováveis em instalações com 
uma capacidade de, pelo menos, 5 MWth 
possa ser garantida como tal ao abrigo da 
presente directiva.

1. Os Estados-Membros devem assegurar, 
para efeitos da obrigação de divulgação 
de informação, que a origem da 
electricidade produzida a partir de fontes 
de energia renováveis e da energia de 
aquecimento ou de arrefecimento 
produzida a partir de fontes de energia 
renováveis em instalações com uma 
capacidade de, pelo menos, 5 MWth possa 
ser garantida como tal ao abrigo da 
presente directiva, de acordo com critérios 
objectivos, transparentes e não 
discriminatórios, estabelecidos por cada 
Estado-Membro.

Para o efeito, os Estados-Membros devem 
assegurar que seja emitida uma garantia de 
origem em resposta ao pedido de um 
produtor de energia que utilize fontes 
renováveis. A garantia de origem deve ter 
o formato normalizado de 1 MWh. Cada
MWh de energia produzida só poderá ser 
objecto de uma única garantia de origem.

Para o efeito, os Estados-Membros devem 
assegurar que seja emitida uma garantia de 
origem em resposta ao pedido de um 
produtor de energia que utilize fontes 
renováveis. Cada unidade de energia 
produzida só poderá ser objecto de uma 
única garantia de origem.

Os Estados-Membros podem designar um 
ou mais organismos competentes, 
independentes das actividades de 
produção, comércio, aprovisionamento e 
distribuição, para supervisionar a emissão 
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das garantias de origem.
2. As garantias de origem serão emitidas, 
transferidas e canceladas 
electronicamente. Devem ser precisas, 
fiáveis e à prova de fraude.

2. Os Estados-Membros ou o organismo 
ou organismos competentes devem criar 
mecanismos adequados para assegurar 
que as garantias de origem sejam precisas, 
fiáveis e à prova de fraude.

Uma garantia de origem deve especificar, 
pelo menos:

Uma garantia de origem deve especificar, 
pelo menos:

(a) a fonte a partir da qual foi produzida a 
energia e as datas de início e de fim da sua 
produção;

(a) a fonte a partir da qual foi produzida a 
energia e as datas de início e de fim da sua 
produção;

(b) se a garantia de origem se refere a (b) se a garantia de origem se refere a

- (i) electricidade; ou - (i) electricidade; ou
- (ii) aquecimento e/ou arrefecimento; - (ii) aquecimento e/ou arrefecimento;

(c) a identidade, localização, tipo e 
capacidade da instalação onde a energia foi 
produzida, e a data de entrada em serviço 
da instalação;

(c) a identidade, localização, tipo e 
capacidade da instalação onde a energia foi 
produzida, e a data de entrada em serviço 
da instalação;

(d) a data e país de emissão e um número 
de identificação único;

(d) a data e país de emissão e um número 
de identificação único.

(e) o montante e tipo de qualquer ajuda 
ao investimento de que tenha beneficiado 
a instalação.

A garantia de origem servirá para 
permitir que os produtores de 
electricidade a partir de fontes de energia 
renováveis demonstrem que a 
electricidade que vendem é produzida a
partir de fontes de energia renováveis, nos 
termos da presente directiva.

3. Os Estados-Membros devem reconhecer 
as garantias de origem emitidas por outros 
Estados-Membros em conformidade com a 
presente directiva. Qualquer recusa por
um Estado-Membro de reconhecer uma 
garantia de origem deve ser baseada em 
critérios objectivos, transparentes e não 
discriminatórios. Em caso de recusa de 
reconhecimento de uma garantia de 
origem, a Comissão pode adoptar uma 
decisão exigindo ao Estado-Membro em 
questão esse reconhecimento.

3. Os Estados-Membros devem reconhecer 
as garantias de origem emitidas por outros 
Estados-Membros em conformidade com a 
presente directiva, exclusivamente 
enquanto prova dos elementos referidos 
no n.º 2. Um Estado-Membro só pode 
recusar-se a reconhecer uma garantia de 
origem quando tiver dúvidas bem 
fundamentadas sobre a sua exactidão, 
fiabilidade ou veracidade. O 
Estado-Membro deve partilhar com a 
Comissão as suas informações 
relacionadas com estas dúvidas.
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Se a Comissão concluir que uma recusa 
de reconhecimento de uma garantia de 
origem é injustificada, pode adoptar uma 
decisão exigindo ao Estado-Membro em 
questão que reconheça a garantia de 
origem. Contudo, se a Comissão concluir 
que a recusa de uma garantia de origem é 
justificada, outros Estados-Membros 
podem recusar-se a reconhecer garantias 
de origem idênticas do Estado-Membro 
que as emitiu até que as razões que deram 
origem a dúvidas sobre a exactidão, 
fiabilidade ou veracidade sejam 
devidamente esclarecidas.

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que todas as garantias de origem a emitir 
no que respeita a energias renováveis 
produzidas num dado ano civil sejam 
emitidas, o mais tardar, no prazo de três 
meses após o final desse ano.

4. Os Estados-Membros ou o organismo 
ou organismos competentes devem 
assegurar que todas as garantias de origem 
a emitir no que respeita a energias 
renováveis produzidas num dado ano civil 
sejam emitidas, o mais tardar, no prazo de 
três meses após o final desse ano.

Or. en

Justificação

Este artigo é necessário para confirmar que as garantias de origem continuarão a existir na 
sua forma actual (obrigação de divulgação de informação), e devem ser emitidas para 
instalações que utilizam calor renovável e excedem os 5 MW.

Alteração 486
Vladimír Remek

Proposta de directiva
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a origem da electricidade produzida a 
partir de fontes de energia renováveis e da 
energia de aquecimento ou de 
arrefecimento produzida a partir de fontes 
de energia renováveis em instalações com 
uma capacidade de, pelo menos, 5 MWth 

1. Os Estados-Membros devem assegurar, 
para efeitos da obrigação de divulgação 
de informação, que a origem da 
electricidade produzida a partir de fontes 
de energia renováveis e da energia de 
aquecimento ou de arrefecimento 
produzida a partir de fontes de energia 
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possa ser garantida como tal ao abrigo da 
presente directiva.

renováveis em instalações com uma 
capacidade de, pelo menos, 5 MWth possa 
ser garantida como tal ao abrigo da 
presente directiva, de acordo com critérios 
objectivos, transparentes e não 
discriminatórios, estabelecidos por cada 
Estado-Membro.

Para o efeito, os Estados-Membros devem 
assegurar que seja emitida uma garantia de 
origem em resposta ao pedido de um 
produtor de energia que utilize fontes 
renováveis. A garantia de origem deve ter 
o formato normalizado de 1 MWh. Cada
MWh de energia produzida só poderá ser 
objecto de uma única garantia de origem.

Para o efeito, os Estados-Membros devem 
assegurar que seja emitida uma garantia de 
origem em resposta ao pedido de um 
produtor de energia que utilize fontes 
renováveis. Cada unidade de energia 
produzida só poderá ser objecto de uma 
única garantia de origem.

Os Estados-Membros podem designar um 
ou mais organismos competentes, 
independentes das actividades de 
produção, comércio, aprovisionamento e 
distribuição, para supervisionar a emissão 
das garantias de origem.

2. As garantias de origem serão emitidas, 
transferidas e canceladas 
electronicamente. Devem ser precisas, 
fiáveis e à prova de fraude.

2. Os Estados-Membros ou o organismo 
ou organismos competentes devem criar 
mecanismos adequados para assegurar 
que as garantias de origem sejam precisas, 
fiáveis e à prova de fraude.

Uma garantia de origem deve especificar, 
pelo menos:

Uma garantia de origem deve especificar, 
pelo menos:

(a) a fonte a partir da qual foi produzida a 
energia e as datas de início e de fim da sua 
produção;

(a) a fonte a partir da qual foi produzida a 
energia e as datas de início e de fim da sua 
produção;

(b) se a garantia de origem se refere a (b) se a garantia de origem se refere a

- (i) electricidade; ou - (i) electricidade; ou
- (ii) aquecimento e/ou arrefecimento; - (ii) aquecimento e/ou arrefecimento;

(c) a identidade, localização, tipo e 
capacidade da instalação onde a energia foi 
produzida, e a data de entrada em serviço 
da instalação;

(c) a identidade, localização, tipo e 
capacidade da instalação onde a energia foi 
produzida, e a data de entrada em serviço 
da instalação;

(d) a data e país de emissão e um número 
de identificação único;

(d) a data e país de emissão e um número 
de identificação único.

(e) o montante e tipo de qualquer ajuda 
ao investimento de que tenha beneficiado 
a instalação.
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A garantia de origem servirá para 
permitir que os produtores de 
electricidade a partir de fontes de energia 
renováveis demonstrem que a 
electricidade que vendem é produzida a 
partir de fontes de energia renováveis, nos 
termos da presente directiva.

3. Os Estados-Membros devem reconhecer 
as garantias de origem emitidas por outros 
Estados-Membros em conformidade com a 
presente directiva. Qualquer recusa por
um Estado-Membro de reconhecer uma 
garantia de origem deve ser baseada em 
critérios objectivos, transparentes e não 
discriminatórios.

3. Os Estados-Membros devem reconhecer 
as garantias de origem emitidas por outros 
Estados-Membros em conformidade com a 
presente directiva, exclusivamente 
enquanto prova dos elementos referidos 
no n.º 2. Um Estado-Membro só pode 
recusar-se a reconhecer uma garantia de 
origem quando tiver dúvidas bem 
fundamentadas sobre a sua exactidão, 
fiabilidade ou veracidade. O 
Estado-Membro deve partilhar com a 
Comissão as suas informações 
relacionadas com estas dúvidas.

Em caso de recusa de reconhecimento de 
uma garantia de origem, a Comissão pode 
adoptar uma decisão exigindo ao 
Estado-Membro em questão esse 
reconhecimento.

Se a Comissão concluir que uma recusa 
de reconhecimento de uma garantia de 
origem é injustificada, pode adoptar uma 
decisão exigindo ao Estado-Membro em 
questão que reconheça a garantia de 
origem. Contudo, se a Comissão concluir 
que a recusa de uma garantia de origem é 
justificada, outros Estados-Membros 
podem recusar-se a reconhecer garantias 
de origem idênticas do Estado-Membro 
que as emitiu até que as razões que deram 
origem a dúvidas sobre a exactidão, 
fiabilidade ou veracidade sejam 
devidamente esclarecidas.

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que todas as garantias de origem a emitir 
no que respeita a energias renováveis 
produzidas num dado ano civil sejam 
emitidas, o mais tardar, no prazo de três 
meses após o final desse ano.

4. Os Estados-Membros ou o organismo 
ou organismos competentes devem 
assegurar que todas as garantias de origem 
a emitir no que respeita a energias 
renováveis produzidas num dado ano civil 
sejam emitidas, o mais tardar, no prazo de 
três meses após o final desse ano.

Or. en
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Justificação

A proposta original de comércio com garantias tem-se revelado demasiado burocrática e 
desvantajosa para os países com um sistema de apoio às fontes renováveis sob a forma de 
pagamentos de tarifas de alimentação e pode suscitar receios de que a implementação dessa 
proposta infrinja a legislação da UE. A nova proposta persegue o mesmo objectivo que a 
proposta original da Comissão sobre o comércio com garantias de origem – ou seja, permite 
que os Estados-Membros transfiram os seus objectivos de maneira flexível entre si – mas, ao 
mesmo tempo, não coloca em risco o sistema nacional de apoio e possibilita que os Estados-
Membros controlem o cumprimento dos seus objectivos.

Alteração 487
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a origem da electricidade produzida a 
partir de fontes de energia renováveis e da 
energia de aquecimento ou de 
arrefecimento produzida a partir de fontes 
de energia renováveis em instalações com 
uma capacidade de, pelo menos, 5 MWth
possa ser garantida como tal ao abrigo da 
presente directiva. 

1. Os Estados-Membros devem assegurar, 
apenas para efeitos de informação, que a 
origem da electricidade produzida a partir 
de fontes de energia renováveis possa ser 
garantida como tal ao abrigo da presente 
directiva, em conformidade com critérios 
objectivos, transparentes e não 
discriminatórios estabelecidos por cada 
Estado-Membro.

Para o efeito, os Estados-Membros devem 
assegurar que seja emitida uma garantia de 
origem em resposta ao pedido de um 
produtor de energia que utilize fontes 
renováveis. A garantia de origem deve ter 
o formato normalizado de 1 MWh. Cada 
MWh de energia produzida só poderá ser 
objecto de uma única garantia de origem.

Para o efeito, os Estados-Membros devem 
assegurar que seja emitida uma garantia de 
origem em resposta ao pedido de um 
produtor de energia que utilize fontes 
renováveis. Cada unidade de energia 
produzida só poderá ser objecto de uma 
única garantia de origem.

Or. es

Justificação

As disposições relativas às garantias de origem não introduzem a flexibilidade necessária 
para alcançar as metas, dificultam a integração da electricidade produzida a partir de fontes 
renováveis no mercado da electricidade, fazem abstracção dos regimes nacionais de apoio 
que têm estado a dar resultados positivos em matéria de promoção das energias renováveis e 
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sabotam o funcionamento dos regimes de apoio existentes, pressupondo, de facto, uma 
harmonização a nível da UE no sentido de um sistema de certificados verdes negociáveis, um 
mecanismo de apoio minoritário que já se revelou ineficaz na promoção da electricidade 
produzida a partir de fontes renováveis.

Alteração 488
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a origem da electricidade produzida a 
partir de fontes de energia renováveis e da 
energia de aquecimento ou de 
arrefecimento produzida a partir de fontes 
de energia renováveis em instalações com 
uma capacidade de, pelo menos, 5 MWth
possa ser garantida como tal ao abrigo da 
presente directiva.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, para fins de divulgação de 
informações, a origem da electricidade 
produzida a partir de fontes de energia 
renováveis e da energia de aquecimento ou 
de arrefecimento produzida a partir de 
fontes de energia renováveis em 
instalações com uma capacidade de, pelo 
menos, 1 MWth possa ser garantida como 
tal ao abrigo da presente directiva, de 
acordo com critérios objectivos, 
transparentes e não discriminatórios, 
estabelecidos por cada Estado-Membro.

Or. en

Justificação

Conforme descrito na directiva relativa ao mercado interno da electricidade, a garantia de 
origem tem por função fornecer provas de que uma determinada quantidade de energia foi 
produzida a partir de fontes renováveis para fins de divulgação de informações.

Alteração 489
Lena Ek

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 1. Os Estados-Membros devem assegurar 
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que a origem da electricidade produzida a 
partir de fontes de energia renováveis e da 
energia de aquecimento ou de 
arrefecimento produzida a partir de fontes 
de energia renováveis em instalações com 
uma capacidade de, pelo menos, 5 MWth 
possa ser garantida como tal ao abrigo da 
presente directiva.

que a origem da electricidade ou dos 
biocombustíveis produzidos a partir de 
fontes de energia renováveis e da energia 
de aquecimento ou de arrefecimento 
produzida a partir de fontes de energia 
renováveis em instalações com uma 
capacidade de, pelo menos, 5 MWth possa 
ser garantida como tal ao abrigo da 
presente directiva.

Or. en

Justificação

Só parece propor-se a emissão de garantias de origem para a energia renovável sob a forma 
de electricidade ou de aquecimento/arrefecimento. Para criar um mercado que funcione 
devidamente, também deveriam ser incluídos os biocombustíveis. Isto é particularmente 
importante para o biometano, que pode ser transportado através da rede de gás natural e 
vendido ao consumidor final em qualquer ponto da rede. 

Alteração 490
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a origem da electricidade produzida a 
partir de fontes de energia renováveis e da 
energia de aquecimento ou de 
arrefecimento produzida a partir de fontes 
de energia renováveis em instalações com 
uma capacidade de, pelo menos, 5 MWth
possa ser garantida como tal ao abrigo da 
presente directiva.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a origem da electricidade produzida a 
partir de fontes de energia renováveis e da 
energia de aquecimento ou de 
arrefecimento produzida a partir de fontes 
de energia renováveis em instalações com 
uma capacidade de, pelo menos, 1 MWth
possa ser garantida como tal ao abrigo da 
presente directiva.

Or. en

Justificação

A emissão de garantias de origem deve ser obrigatória, para que cada unidade de 
electricidade produzida a partir de fontes de energia renováveis obtenha uma garantia de 
origem. Para efeitos de aquecimento e arrefecimento, o limiar de 5 MWth é excessivamente 
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elevado e deve ser baixado para 1 MWth.

Alteração 491
Werner Langen

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a origem da electricidade produzida a 
partir de fontes de energia renováveis e da 
energia de aquecimento ou de 
arrefecimento produzida a partir de fontes 
de energia renováveis em instalações com 
uma capacidade de, pelo menos, 5 MWth
possa ser garantida como tal ao abrigo da 
presente directiva.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a origem da electricidade produzida a 
partir de fontes de energia renováveis e da 
energia de aquecimento ou de 
arrefecimento produzida a partir de fontes 
de energia renováveis em instalações com 
uma capacidade de, pelo menos, 1 MWth
possa ser garantida como tal ao abrigo da 
presente directiva.

Or. de

Justificação

Como unidade deve utilizar-se sempre 1 MWth. Utilizar 1 MWth em vez de 5 MWth não 
implica qualquer carga administrativa adicional pois o sistema é electrónico. 

Alteração 492
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para o efeito, os Estados-Membros devem 
assegurar que seja emitida uma garantia de 
origem em resposta ao pedido de um 
produtor de energia que utilize fontes 
renováveis. A garantia de origem deve ter 
o formato normalizado de 1 MWh. Cada 
MWh de energia produzida só poderá ser 
objecto de uma única garantia de origem.

Para o efeito, os Estados-Membros devem 
assegurar que seja emitida uma garantia de 
origem para cada unidade de energia 
produzida a partir de recursos renováveis. 
A garantia de origem deve ter o formato 
normalizado de 1 MWh. Cada MWh de 
energia produzida só poderá ser objecto de 
uma única garantia de origem.
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Or. en

Justificação

Para assegurar a disponibilidade de garantias de origem e promover a liquidez dos 
mercados, as garantias de origem deveriam ser emitidas regularmente, pelo menos de três em 
três meses, independentemente de ser fim do ano ou não.

Alteração 493
Werner Langen

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para o efeito, os Estados-Membros devem 
assegurar que seja emitida uma garantia de 
origem em resposta ao pedido de um 
produtor de energia que utilize fontes 
renováveis. A garantia de origem deve ter 
o formato normalizado de 1 MWh. Cada 
MWh de energia produzida só poderá ser 
objecto de uma única garantia de origem.

Para o efeito, os Estados-Membros devem 
assegurar que seja emitida uma garantia de 
origem a um produtor de energia que 
utilize fontes renováveis. A garantia de 
origem deve ter o formato normalizado de 
1 MWh. Cada MWh de energia produzida 
só poderá ser objecto de uma única 
garantia de origem.

Or. de

Justificação

Deve ser emitida uma garantia de origem para cada MWh de energia produzida e não apenas 
a pedido.

Alteração 494
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para o efeito, os Estados-Membros devem 
assegurar que seja emitida uma garantia de 
origem em resposta ao pedido de um 

Para o efeito, os Estados-Membros devem 
assegurar que sejam emitidos uma garantia 
de origem e um certificado comprovativo 
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produtor de energia que utilize fontes 
renováveis. A garantia de origem deve ter 
o formato normalizado de 1 MWh. Cada 
MWh de energia produzida só poderá ser 
objecto de uma única garantia de origem.

da transferência para a parte de energia 
produzida a partir de fontes renováveis
nestas instalações.

No caso de instalações que produzam 
electricidade a partir de fontes renováveis 
que não alimente uma rede de 
distribuição ou de transporte, a garantia 
de origem e o certificado comprovativo da 
transferência só são emitidos a pedido do 
produtor.
No caso de instalações com capacidade 
inferior a 5 MWth de aquecimento ou 
refrigeração produzida a partir de fontes 
renováveis, são os Estados-Membros que 
decidem se são emitidos a garantia de 
origem e o certificado comprovativo da 
transferência.

Or. de

Justificação

Em princípio, os Estados-Membros devem emitir automaticamente os certificados 
correspondentes para a energia produzida a partir de fontes renováveis. Mas no caso da 
energia que não alimenta a rede pública, só são emitidos certificados se o produtor o 
solicitar. No caso de produção de calor inferior a um limite de 5 MW, os Estados-Membros 
devem poder emitir certificados, sem que a isso estejam obrigados.

Alteração 495
Norbert Glante

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para o efeito, os Estados-Membros devem 
assegurar que seja emitida uma garantia de 
origem em resposta ao pedido de um 
produtor de energia que utilize fontes 
renováveis. A garantia de origem deve ter 
o formato normalizado de 1 MWh. Cada 
MWh de energia produzida só poderá ser 

Para o efeito, os Estados-Membros devem 
assegurar que seja emitida uma garantia de 
origem em resposta ao pedido de um 
produtor de energia que utilize fontes 
renováveis. A garantia de origem deve ter 
o formato normalizado de 1 MWh. Por 
cada MWh de energia produzida o 
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objecto de uma única garantia de origem. carácter renovável só poderá ser 
certificado uma única vez. Sem prejuízo 
do que precede, as garantias de origem 
podem, se necessário, ser emitidas 
simultaneamente, em conformidade com a 
Directiva 2004/8/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho de 11 de 
Fevereiro de 2004 relativa à promoção da 
cogeração com base na procura de calor 
útil no mercado interno da energia e que 
altera a Directiva 92/42/CEE1.
_________________________________

JO L 52 de 21.02.04, p. 50.

Or. de

Justificação

Como acontece com a directiva sobre a cogeração, recomenda-se um limite de 1 MWth, 
principalmente porque as centrais de produção de calor, dado o seu carácter geralmente 
local, estão preparadas para pequenas capacidades. Para que as energias renováveis sejam 
utilizadas com a máxima eficácia, deveria ser possível obter um bónus suplementar para as 
energias renováveis utilizadas nas centrais de cogeração. A energia produzida por cogeração 
ou a partir de fontes renováveis deveria ser objecto de certificação a fim de garantir a sua 
correcta identificação nas estatísticas.

Alteração 496
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Uma garantia de origem deve ter 
duas componentes:
(a) Uma componente de objectivo que 
permita contabilizar a quantidade de 
energia renovável no objectivo de 
energias renováveis de um 
Estado-Membro; e,
(b) Uma componente de divulgação sobre 
a mistura de combustíveis que permita aos 
produtores de energia demonstrar que a 
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energia que vendem é produzida a partir 
de fontes renováveis e sirva para divulgar 
a mistura de combustíveis da energia 
fornecida.
As duas componentes podem ser objecto 
de transacções separadas.

Or. en

Justificação

As garantias de origem têm um papel duplo: podem ser utilizadas para a) contabilizar os 
objectivos (possibilidade introduzida pela proposta), e b) divulgação da certificação da 
produção e da mistura de combustíveis (já prevista nas directivas existentes). Estes papéis 
são independentes e ambos deveriam ser mantidos.

Alteração 497
Fiona Hall

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Poderão ser emitidas garantias de 
origem para a electricidade renovável que 
seja produzida e consumida parcial ou 
totalmente fora da rede com base em 
cálculos precisos, fiáveis e à prova de 
fraude sobre a procura fora da rede que 
foi satisfeita deste modo.

Or. en

Justificação

Alguns tipos de produção de electricidade, como os sistemas solares fotovoltaicos, podem 
produzir apenas uma quantidade reduzida de electricidade de cada vez, que é inteiramente 
utilizada no local. No entanto, o valor acumulado dessa produção é considerável e deve ser 
contabilizado no objectivo de energias renováveis, já que substitui a procura de electricidade 
da rede.
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Alteração 498
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Uma garantia de origem deve ter 
duas componentes:
(a) uma componente relativa à meta, que 
permita quantificar a quantidade de 
energias renováveis relativamente à meta 
de energias renováveis de um Estado-
Membro. Esta componente só se aplicará 
às garantias de origem aprovadas para 
transferência entre Estados-Membros; e

(b) uma componente relativa à divulgação 
de informações sobre a mistura de 
combustíveis, que permita aos produtores 
de energia demonstrar que a energia que 
vendem é produzida a partir de fontes 
renováveis e sirva para divulgar 
informações sobre a mistura de 
combustíveis da energia fornecida.
As duas componentes podem ser objecto 
de transacções separadas.

Or. en

Justificação

As garantias de origem têm um papel duplo: podem ser utilizadas a) para a quantificação das 
metas (que é introduzida pela proposta) e b) para a certificação da produção e divulgação de 
informações sobre a mistura de combustíveis (já previstas nas directivas existentes). Estes 
papéis são independentes e ambos devem ser mantidos.
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Alteração 499
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As garantias de origem serão emitidas, 
transferidas e canceladas
electronicamente. Devem ser precisas, 
fiáveis e à prova de fraude. 

2. As garantias de origem e os certificados 
comprovativo da transferência serão 
emitidos, transferidos e cancelados
electronicamente. Devem ser precisos, 
fiáveis e à prova de fraude.

Uma garantia de origem deve especificar, 
pelo menos:

Uma garantia de origem e um certificado 
comprovativo da transferência devem
especificar, pelo menos:

(a) a fonte a partir da qual foi produzida a 
energia e as datas de início e de fim da sua 
produção; 

(a) a fonte a partir da qual foi produzida a 
energia e as datas de início e de fim da sua 
produção; 

(b) se a garantia de origem se refere a (b) se a garantia de origem ou o certificado 
comprovativo da transferência se refere a 

– (i) electricidade; ou – (i) electricidade; ou 

–(ii) aquecimento e/ou arrefecimento; – (ii) aquecimento e/ou arrefecimento;
(c) a identidade, localização, tipo e 
capacidade da instalação onde a energia foi 
produzida, e a data de entrada em serviço 
da instalação;

(c) a identidade, localização, tipo e 
capacidade da instalação onde a energia foi 
produzida, e a data de entrada em serviço 
da instalação;

(d) a data e país de emissão e um número 
de identificação único;

(d) a data e país de emissão e um número 
de identificação único;

(e) o montante e tipo de qualquer ajuda 
ao investimento de que tenha beneficiado 
a instalação.

(e) as utilizações pretendidas

(i) no caso dos certificados comprovativos 
da transferência: a avaliação do respeito, 
por parte do Estado-Membro, dos 
requisitos da presente directiva relativos 
aos objectivos nacionais; 
(ii) no caso das garantias de origem: a 
certificação fornecida pelos produtores, 
fornecedores ou consumidores de energia 
do carácter renovável das fontes de 
energia utilizadas.
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Or. de

Justificação

A directiva deve indicar a finalidade da certificação (certificados comprovativos da 
transferência ou garantias de origem).

Alteração 500
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As garantias de origem serão emitidas, 
transferidas e canceladas 
electronicamente. Devem ser precisas, 
fiáveis e à prova de fraude. 

2. Os Estados-Membros devem criar 
mecanismos apropriados para assegurar 
que as garantias são precisas, fiáveis e à 
prova de fraude.

Uma garantia de origem deve especificar, 
pelo menos:

Uma garantia de origem deve especificar, 
pelo menos:

(a) a fonte a partir da qual foi produzida a
energia e as datas de início e de fim da sua 
produção; 

(a) a fonte a partir da qual foi produzida a 
energia e as datas de início e de fim da sua 
produção; 

(b) se a garantia de origem se refere a 
(i) electricidade; ou 
(ii) aquecimento e/ou arrefecimento;
(c) a identidade, localização, tipo e 
capacidade da instalação onde a energia foi 
produzida, e a data de entrada em serviço 
da instalação;

(b) a identidade, localização, tipo e 
capacidade da instalação onde a energia foi 
produzida, e a data de entrada em serviço 
da instalação;

(d) a data e país de emissão e um número 
de identificação único;

(c) a data e país de emissão e um número 
de identificação único.

(e) o montante e tipo de qualquer ajuda ao 
investimento de que tenha beneficiado a 
instalação.

Uma garantia de origem deve servir para 
permitir aos produtores de electricidade 
proveniente de fontes renováveis 
demonstrar que a electricidade que 
vendem é produzida a partir de fontes 
renováveis na acepção da presente 
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Directiva.

Or. es

Justificação

As disposições relativas às garantias de origem não introduzem a flexibilidade necessária 
para alcançar as metas, dificultam a integração da electricidade produzida a partir de fontes 
renováveis no mercado da electricidade, fazem abstracção dos regimes nacionais de apoio 
que têm estado a dar resultados positivos em matéria de promoção das energias renováveis e 
sabotam o funcionamento dos regimes de apoio existentes, pressupondo, de facto, uma 
harmonização a nível da UE no sentido de um sistema de certificados verdes negociáveis, um 
mecanismo de apoio minoritário que já se revelou ineficaz na promoção da electricidade 
produzida a partir de fontes renováveis.

Alteração 501
Romana Jordan Cizelj

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A transferência de uma garantia de 
origem constituirá uma transacção 
efectiva de direitos à garantia de origem 
para a parte adquirente. 

Or. en

Justificação

O n.º 3 do artigo 7.º utiliza a expressão"na posse de todos os titulares", o que implica que as 
garantias de origem passam a ser uma mercadoria, estando, portanto, abrangidas pelos 
artigos 28.º, 29.º e 30.º do Tratado e sujeitas à liberdade de circulação de mercadorias.  
Contudo, na proposta de directiva, o termo "transferência"é utilizado em vez de transacção.  
Seria conveniente incluir uma referência no n.º 2 do artigo 6.º para clarificar que a 
transferência de garantias de origem pode ser considerada uma transacção efectiva.
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Alteração 502
Lena Ek

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

Texto da Comissão Alteração

(b) se a garantia de origem se refere a (b) se a garantia de origem se refere a 
– (i) electricidade; ou – (i) electricidade; ou 

– (ii) aquecimento e/ou arrefecimento; – (ii) aquecimento e/ou arrefecimento; ou
-(ii-A) biocombustíveis.

Or. en

Justificação

Só parece propor-se a emissão de garantias de origem para as energias renováveis sob a 
forma de electricidade ou de aquecimento/arrefecimento.  Para criar um mercado eficaz, 
também deveriam ser incluídos os biocombustíveis.  Isto é particularmente importante para o 
biometano, que pode ser transportado e vendido através da rede de gás natural ao 
consumidor final em qualquer ponto da rede.  

Alteração 503
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. Se uma instalação que entrou em 
funcionamento depois de 1 de Janeiro de 
2005 tiver recebido uma ajuda ao 
investimento necessária para a sua 
exploração técnica, esse facto será 
referido nos certificados comprovativos de 
transferência e nas garantias de origem 
da instalação.

Or. de
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Justificação

As ajudas à exploração e ao investimento que a instalação de energias renováveis recebeu 
devem ser indicadas em todos os certificados. As ajudas podem ser concedidas não só para a 
construção da instalação, mas também para outros fins, como a protecção contra 
inundações. Estas ajudas ao investimento não têm influência sobre a exploração técnica da 
instalação e não devem, por isso, ser mencionadas.

Alteração 504
Eija-Riitta Korhola

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros podem decidir 
se comercializam, ou não, garantias de 
origem da electricidade e do aquecimento 
e arrefecimento produzidos a partir de 
fontes de energia renováveis. 

Or. en

Justificação

Para se atingirem as metas, é necessário que as garantias de origem sejam opcionais para os 
Estados-Membros. As empresas não devem poder comercializar garantias de origem se o 
Estado-Membro não tiver atingido as suas metas intermédias.

Alteração 505
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. As garantias de origem e os 
certificados comprovativos de 
transferência podem ser tratados de forma 
independente e cancelados ao mesmo 
tempo ou separadamente. Os 
Estados-Membros adoptarão a 
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regulamentação correspondente.

Or. de

Justificação

O certificado comprovativo de transferência serve de comprovativo da quota de energias 
renováveis dos Estados-Membros, ao passo que a garantia de origem funciona como prova 
dos produtores, fornecedores ou consumidores de energia.

Alteração 506
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem reconhecer 
as garantias de origem emitidas por outros 
Estados-Membros em conformidade com a 
presente directiva. Qualquer recusa por 
um Estado-Membro de reconhecer uma 
garantia de origem deve ser baseada em 
critérios objectivos, transparentes e não 
discriminatórios.

3. Os Estados-Membros devem reconhecer 
as garantias de origem emitidas por outros 
Estados-Membros em conformidade com a 
presente directiva exclusivamente como 
prova dos elementos referidos no n.º 2 do 
presente artigo. Um Estado-Membro
apenas pode recusar o reconhecimento de 
uma garantia de origem se existirem 
dúvidas plenamente fundadas quanto à 
sua exactidão, fiabilidade e veracidade. O 
Estado-Membro deve comunicar à 
Comissão as informações relacionadas 
com essas dúvidas.

Em caso de recusa de reconhecimento de 
uma garantia de origem, a Comissão pode 
adoptar uma decisão exigindo ao Estado-
Membro em questão esse reconhecimento.

Caso considere que a recusa de 
reconhecimento da garantia de origem não 
é pertinente, a Comissão pode adoptar uma 
decisão exigindo ao Estado-Membro em 
questão o reconhecimento dessa garantia.

Or. es

Justificação

As disposições relativas às garantias de origem não introduzem a flexibilidade necessária 
para alcançar as metas, dificultam a integração da electricidade produzida a partir de fontes 
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renováveis no mercado da electricidade, fazem abstracção dos regimes nacionais de apoio 
que têm estado a dar resultados positivos em matéria de promoção das energias renováveis e 
sabotam o funcionamento dos regimes de apoio existentes, pressupondo, de facto, uma 
harmonização a nível da UE no sentido de um sistema de certificados verdes negociáveis, um 
mecanismo de apoio minoritário que já se revelou ineficaz na promoção da electricidade 
produzida a partir de fontes renováveis.

Alteração 507
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem reconhecer 
as garantias de origem emitidas por outros 
Estados-Membros em conformidade com a 
presente directiva. Qualquer recusa por um 
Estado-Membro de reconhecer uma 
garantia de origem deve ser baseada em 
critérios objectivos, transparentes e não 
discriminatórios.

3. Os Estados-Membros devem reconhecer 
as garantias de origem e os certificados 
comprovativos de transferência emitidos
por outros Estados-Membros em 
conformidade com a presente directiva. 
Qualquer recusa por um Estado-Membro 
de reconhecer uma garantia de origem ou 
um certificado comprovativo de 
transferência deve ser baseada em critérios 
objectivos, transparentes e não 
discriminatórios.

Em caso de recusa de reconhecimento de 
uma garantia de origem, a Comissão pode 
adoptar uma decisão exigindo ao Estado-
Membro em questão esse reconhecimento. 

Em caso de recusa de reconhecimento de 
uma garantia de origem ou de um 
certificado comprovativo de transferência, 
a Comissão pode adoptar uma decisão 
exigindo ao Estado-Membro em questão 
esse reconhecimento. 

Or. de

Justificação

O certificado comprovativo de transferência serve de comprovativo da quota de energias 
renováveis dos Estados-Membros, ao passo que a garantia de origem funciona como prova 
dos produtores, fornecedores ou consumidores de energia.
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Alteração 508
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva
Artigo 6 – n. º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que todas as garantias de origem a emitir 
no que respeita a energias renováveis 
produzidas num dado ano civil sejam 
emitidas, o mais tardar, no prazo de três 
meses após o final desse ano.

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que todas as garantias de origem a emitir 
no que respeita a energias renováveis 
produzidas sejam emitidas, pelo menos, de 
três em três meses.

Or. en

Justificação

Para assegurar a disponibilidade das garantias de origem e promover a liquidez dos 
mercados, é necessário que as garantias de origem sejam emitidas regularmente e, pelo 
menos, de três em três meses, independentemente de ser fim do ano ou não.

Alteração 509
Reino Paasilinna

Proposta de directiva
Artigo 6 – n. º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que todas as garantias de origem a emitir 
no que respeita a energias renováveis 
produzidas num dado ano civil sejam 
emitidas, o mais tardar, no prazo de três 
meses após o final desse ano.

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que todas as garantias de origem a emitir 
no que respeita a energias renováveis 
produzidas sejam emitidas, pelo menos, de 
três em três meses.

Or. en

Justificação

Para assegurar a disponibilidade das garantias de origem e promover a liquidez dos 
mercados, é necessário que as garantias de origem sejam emitidas regularmente e, pelo 
menos, de três em três meses, independentemente de ser fim do ano ou não.
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Alteração 510
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que todas as garantias de origem a emitir 
no que respeita a energias renováveis 
produzidas num dado ano civil sejam 
emitidas, o mais tardar, no prazo de três 
meses após o final desse ano. 

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que todas as garantias de origem e 
certificados de garantia de transferência a 
emitir no que respeita a energias 
renováveis produzidas num dado ano civil 
sejam emitidos, o mais tardar, no prazo de 
três meses após o final desse ano.

Or.  de

Justificação

O certificado de garantia de transferência deverá servir como prova da quota de energias 
renováveis dos Estados-Membros, enquanto a garantia de origem funcionará como prova dos 
produtores de energia, fornecedores de energia e consumidores.

Alteração 511
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva
Artigo 6 – n. º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que todas as garantias de origem a emitir 
no que respeita a energias renováveis 
produzidas num dado ano civil sejam 
emitidas, o mais tardar, no prazo de três 
meses após o final desse ano.

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que todas as garantias de origem a emitir 
no que respeita a energias renováveis 
produzidas num dado ano civil sejam 
emitidas, o mais tardar, no prazo de seis
meses após o final desse ano.

Or. en
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Justificação

A exigência de apresentação de dados no prazo de três meses pode constituir uma sobrecarga 
para os Estados-Membros que tenham formas diferentes de recolher dados, pelo que se 
propõe que o prazo seja alargado para seis meses.

Alteração 512
Romana Jordan Cizelj

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que todas as garantias de origem a emitir 
no que respeita a energias renováveis 
produzidas num dado ano civil sejam 
emitidas, o mais tardar, no prazo de três 
meses após o final desse ano.

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que todas as garantias de origem a emitir 
no que respeita a energias renováveis 
produzidas num dado ano civil sejam 
emitidas, o mais tardar, no prazo de seis 
meses após o final desse ano.

Or. sl

Alteração 513
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 6 – nº 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros assegurarão 
que, se um produtor de energias 
renováveis produzidas numa unidade de 
cogeração tiver direito a receber garantias 
de origem ao abrigo do disposto no n.º 1 e 
na Directiva 2004/8/CE, apenas será 
emitida uma garantia de origem por cada 
unidade de energia que preencha os 
requisitos da presente directiva e da 
Directiva 2004/8/CE. Esta garantia de 
origem combinará todas as funções das 
garantias de origem respectivamente 
previstas pela presente directiva e pela 



AM\730535PT.doc 77/96 PE409.383v01-00

PT

Directiva 2004/8/CE. 
Não serão emitidas garantias de origem 
para a energia produzida a partir de 
fontes renováveis ao abrigo do presente 
artigo se tiver sido fornecida qualquer 
outra prova que possa ser utilizada para 
efeitos da obrigação de divulgação da 
informação no sector da electricidade 
referida na Directiva 2003/54/CE.

Or. en

Justificação

Conforme descrito na Directiva relativa ao mercado interno da electricidade, a garantia de 
origem tem por função fornecer provas de que uma determinada quantidade de energia foi 
produzida a partir de fontes renováveis para fins de divulgação de informações no sector da 
electricidade.

Alteração 514
Françoise Grossetête

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A electricidade produzida a partir de 
fontes de energia renováveis elegível para 
uma garantia de origem na acepção da 
Directiva 2004/8/CE é igualmente elegível 
para a atribuição de garantias de origem 
ao abrigo da presente directiva.

Or. fr

Justificação

As garantias de origem concedidas ao abrigo da Directiva 2004/8/CE são garantias de 
origem relativas à electricidade gerada e o seu valor está ligado ao facto de a electricidade 
ser produzida através do sistema de cogeração. A diferença relativamente às garantias de 
origem previstas na presente directiva é, pois, fundamental, referindo-se umas à fonte de 
energia e as outras ao processo de geração de electricidade. 
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Alteração 515
Werner Langen

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Em vez de garantias de origem, os 
Estados-Membros podem a título 
voluntário emitir certificados 
contabilizáveis para os objectivos (TAC) 
relativamente aos quais a presente 
Directiva não confere qualquer direito. Os 
Estados-Membros velarão por que os 
certificados contabilizáveis para os 
objectivos (TAC) sejam conformes aos 
n.ºs 1 a 4. Além disso, deverão velar por 
que os certificados contabilizáveis para os 
objectivos (TAC) sejam expressamente 
identificados como tal e cancelados 
electronicamente.

Or.  de

Justificação

Os TAC são um instrumento adicional e flexível necessário para atingir as metas.

Alteração 516
Werner Langen

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. As garantias de origem e os 
certificados contabilizáveis para os 
objectivos (TAC) não conferem “per se” 
direitos a um apoio por parte dos sistemas 
de ajuda nacionais.

Or.  de
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Justificação

Esta advertência explícita é necessária para evitar a utilização abusiva de certificados.

Alteração 517
Erna Hennicot-Schoepges, Robert Goebbels

Proposta de directiva
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-A
Para o cumprimento das metas nacionais, 
serão tidos em conta os certificados de 
biocombustíveis provenientes de um 
Estado-Membro com o qual outro Estado-
Membro tenha assinado um acordo 
bilateral. Estes certificados de 
biocombustíveis serão cancelados no país 
de aquisição. A poupança de emissões de 
gases com efeito de estufa associada a 
estes certificados de biocombustíveis será 
contabilizada no país de aquisição.

Or. en

Alteração 518
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-A
1. Os Estados-Membros assegurarão que, 
no caso de uma quantidade de 
biocombustível que reúna os necessários 
critérios de sustentabilidade definidos no 
artigo 15.º ser fornecida para consumo 
como combustível destinado aos 
transportes num Estado-Membro, o 
fornecedor do biocombustível poderá 
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optar por receber uma quantidade 
suficiente de direitos de emissão 
comercializáveis para os biocombustíveis 
que corresponda à quantidade de 
biocombustível fornecido – em termos de 
energia – como alternativa a qualquer 
apoio financeiro ou reconhecimento ao 
abrigo das obrigações ou da 
regulamentação em matéria de 
biocombustíveis aplicáveis. 
2. Para o efeito, os Estados-Membros 
assegurarão que seja emitido esse direito 
de emissão comercializável para os 
biocombustíveis em resposta ao pedido de 
um fornecedor de biocombustíveis. As 
condições aplicáveis aos direitos de 
emissão comercializáveis para os 
biocombustíveis são:
(a) o  direito de emissão comercializável 
para os biocombustíveis é expresso numa 
unidade de energia definida (por exemplo, 
1 GJ);
(b) não é emitido mais de um direito de 
emissão comercializável de 
biocombustível por cada GJ de 
biocombustível destinado ao consumo 
como combustível para os transportes 
num Estado-Membro; 
(c) não são emitidos direitos de emissão 
comercializáveis para os biocombustíveis 
que não preencham os critérios de 
sustentabilidade previstos no artigo 15.º;
Aquando da emissão de um direito de 
emissão comercializável para os 
biocombustíveis, os Estados-Membros não 
registarão a quantidade associada de 
biocombustível relativamente à sua meta 
em matéria de biocombustíveis nem a 
qualquer obrigação em matéria de 
biocombustíveis; o biocombustível não 
poderá ser objecto de qualquer apoio 
financeiro no mercado em questão. 
3. Os Estados-Membros assegurarão que 
os direitos de emissão comercializáveis 
para os biocombustíveis:
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(a) sejam emitidos, transferidos e 
cancelados electronicamente;
(b) sejam exactos, fidedignos e à prova de 
fraude;
(c) contenham informação suficiente para 
permitir a adequada administração e 
localização dos direitos de emissão e de 
qualquer informação adicional necessária 
ao cumprimento da regulamentação 
nacional em matéria de biocombustíveis.
4. Os Estados-Membros devem 
reconhecer os direitos de emissão 
comercializáveis para os biocombustíveis 
emitidos por outros Estados-Membros em 
conformidade com a presente directiva. 
Qualquer recusa por um Estado-Membro 
de reconhecer um direito de emissão 
comercializável para os biocombustíveis 
deve basear-se em critérios objectivos, 
transparentes e não discriminatórios.

Or. en

Justificação

O sistema de garantias de origem deve ser alargado por forma a incluir os biocombustíveis 
num sistema independente de direitos de emissão comercializáveis no intuito de proporcionar 
uma maior flexibilidade para o cumprimento das metas em matéria de biocombustíveis e de 
evitar deslocações físicas desnecessárias dos biocombusíveis.
  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 519
Mechtild Rothe

Proposta de directiva
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º Suprimido
Organismos competentes e registos de 
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garantias de origem

1. Cada Estado-Membro deve designar 
um organismo competente único para 
executar as seguintes tarefas:

(a) criar e manter um registo nacional de 
garantias de origem;

(b) emitir garantias de origem;

(c) registar todas as transferências de
garantias de origem;

(d) cancelar garantias de origem;

(e) publicar um relatório anual sobre as 
quantidades de garantias de origem 
emitidas, transferidas de ou para cada um 
dos outros organismos competentes e 
canceladas.

2. O organismo competente não deve 
exercer actividades de produção, 
comércio, aprovisionamento ou 
distribuição de energia.

3. O registo nacional de garantias de 
origem registará as garantias de origem 
na posse de todos os titulares. Uma 
garantia de origem só pode constar de um 
único registo.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros são responsáveis pelo cumprimento das suas metas nacionais 
vinculativas. O êxito do desenvolvimento de FER 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. Por conseguinte, não é necessário um mecanismo de flexibilidade 
suplementar. As garantias de origem devem, portanto, manter a definição prevista na 
Directiva 2001/77/CE para fins da obrigação de divulgação de informação no domínio da 
electricidade.
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Alteração 520
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposta de directiva
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

Organismos competentes e registos de 
garantias de origem

Regimes nacionais de apoio e mecanismos 
de flexibilidade

1. Cada Estado-Membro deve designar 
um organismo competente único para 
executar as seguintes tarefas:

1. Os regimes nacionais de apoio à 
promoção das energias renováveis são o 
instrumento mais relevante para alcançar 
as metas estabelecidas no artigo 3.º. Os 
Estados-Membros podem optar livremente 
por diferentes regimes de apoio à 
produção de energia a partir de fontes 
renováveis.

(a) criar e manter um registo nacional de 
garantias de origem; 

(b) emitir garantias de origem; 

(c) registar todas as transferências de 
garantias de origem; 

(d) cancelar garantias de origem;

(e) publicar um relatório anual sobre as 
quantidades de garantias de origem 
emitidas, transferidas de ou para cada um 
dos outros organismos competentes e 
canceladas.

2. O organismo competente não deve 
exercer actividades de produção, 
comércio, aprovisionamento ou 
distribuição de energia.

2. Para melhorar as suas possibilidades de 
cumprimento das metas nacionais e 
reduzir os custos, os Estados-Membros 
podem utilizar os seguintes mecanismos 
de flexibilidade: 
(a) Transferência de quantidades 
estatísticas de energias renováveis entre 
Estados-Membros;
(b) Cumprimento conjunto de metas;

(c) Estabelecimento de regimes de apoio 
comuns.
A descrição destes mecanismos de 
flexibilidade figura nos artigos seguintes.
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3. O registo nacional de garantias de 
origem registará as garantias de origem 
na posse de todos os titulares. Uma 
garantia de origem só pode constar de um 
único registo. 

Or. es

Justificação

Os regimes de apoio às energias renováveis são instrumentos decisivos que permitiram que 
estas fontes ocupem o lugar que actualmente ocupam na UE e também para o seu 
desenvolvimento futuro, devendo, por conseguinte, ser adequadamente tidos em conta na 
presente directiva. Na proposta da Comissão, constituem meras referências. 

Alteração 521
Jerzy Buzek

Proposta de directiva
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

Organismos competentes e registos de 
garantias de origem

Transferências estatísticas entre Estados-
Membros

1. Cada Estado-Membro deve designar 
um organismo competente único para 
executar as seguintes tarefas:

1. Os Estados-Membros podem tomar 
medidas para a transferência estatística de 
uma certa quantidade de energia 
proveniente de fontes renováveis de um 
Estado-Membro para outro. A quantidade 
transferida será:

(a) criar e manter um registo nacional de 
garantias de origem;

(a) deduzida da quantidade de energia 
proveniente de fontes renováveis tomada 
em consideração para avaliar a 
conformidade do Estado-Membro com as 
disposições do artigo 3.º sobre metas 
nacionais; e

(b) emitir garantias de origem; (b) adicionada à quantidade de energia 
proveniente de fontes renováveis tomada 
em consideração para avaliar a 
conformidade de outro Estado-Membro 
com as disposições do artigo 3.º sobre 
metas nacionais;

(c) registar todas as transferências de 
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garantias de origem;
(d) cancelar garantias de origem;
(e) publicar um relatório anual sobre as 
quantidades de garantias de origem 
emitidas, transferidas de ou para cada um 
dos outros organismos competentes e 
canceladas.
2. O organismo competente não deve 
exercer actividades de produção, 
comércio, aprovisionamento ou 
distribuição de energia.

2. As medidas referidas no n.º 1 podem ter 
efeito durante um ou mais anos, mas 
devem ser notificadas à Comissão, o mais 
tardar, três meses após o final do primeiro 
ano de vigência.

3. O registo nacional de garantias de 
origem registará as garantias de origem 
na posse de todos os titulares. Uma 
garantia de origem só pode constar de um 
único registo.

Or. en

Justificação

Este artigo permite a transferência de energia para fins estatísticos de um Estado-Membro 
para outro. A razão mais óbvia para utilizar esta cláusula é o caso de um Estado-Membro 
que excedesse a sua meta para 2020 e, portanto, quisesse vender os seus direitos de emissão 
excedentários a outros Estados-Membros 

Seria igualmente possível que dois Estados-Membros celebrassem, depois da entrada em 
vigor da directiva, um acordo a longo prazo no sentido de transferir anualmente e até 2020 
uma certa quantidade de energia para fins estatísticos.  O carácter perene ou não do acordo 
dependeria das suas cláusulas.

Alteração 522
Vladimír Remek

Proposta de directiva
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

Organismos competentes e registos de 
garantias de origem

Transferências estatísticas entre Estados-
Membros

1. Cada Estado-Membro deve designar 
um organismo competente único para 
executar as seguintes tarefas:

1. Os Estados-Membros podem tomar 
medidas para a transferência estatística 
de uma certa quantidade de energia 
proveniente de fontes renováveis de um 
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Estado-Membro para outro. A quantidade 
transferida será:

(a) criar e manter um registo nacional de 
garantias de origem;

(a) deduzida da quantidade de energia 
proveniente de fontes renováveis tomada 
em consideração para avaliar a 
conformidade do Estado-Membro com as 
disposições do artigo 3º sobre metas 
nacionais; e

(b) emitir garantias de origem; (b) adicionada à quantidade de energia 
proveniente de fontes renováveis tomada 
em consideração para avaliar a 
conformidade de outro Estado-Membro 
com as disposições do artigo 3.º sobre 
metas nacionais.

(c) registar todas as transferências de 
garantias de origem;
(d) cancelar garantias de origem;
(e) publicar um relatório anual sobre as 
quantidades de garantias de origem 
emitidas, transferidas de ou para cada um 
dos outros organismos competentes e 
canceladas.
2. O organismo competente não deve 
exercer actividades de produção, 
comércio, aprovisionamento ou 
distribuição de energia.

2. As medidas referidas no n.º 1 podem ter 
efeito por um ou mais anos, mas devem 
ser notificadas à Comissão o mais tardar 
três meses após o final do primeiro ano de 
vigência.

3. O registo nacional de garantias de 
origem registará as garantias de origem 
na posse de todos os titulares. Uma 
garantia de origem só pode constar de um 
único registo.

Or. cs

Justificação

A proposta original de comércio com garantias tem-se revelado demasiado burocrática e 
desvantajosa para os países com um sistema de apoio às fontes renováveis sob a forma de 
pagamentos de tarifas de alimentação. Pode suscitar receios de que a implementação dessa 
proposta infrinja a legislação da UE. A nova proposta persegue o mesmo objectivo que a
proposta original da Comissão sobre o comércio com garantias de origem – ou seja, permite 
que os Estados-Membros transfiram os seus objectivos de maneira flexível entre si – mas, ao 
mesmo tempo, não coloca em risco o sistema nacional de apoio e possibilita que os Estados-
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Membros controlem o cumprimento dos seus objectivos.

Alteração 523
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

Organismos competentes e registos de 
garantias de origem

Organismos competentes e registos de 
garantias de origem e de direitos de 

emissão comercializáveis para os 
biocombustíveis

1. Cada Estado-Membro deve designar um 
organismo competente único para executar 
as seguintes tarefas:

1. Cada Estado-Membro deve designar um 
organismo competente único para executar 
as seguintes tarefas:

(a) criar e manter um registo nacional de
garantias de origem;

(a) criar e manter registos nacionais de
garantias de origem e de direitos de 
emissão comercializáveis para os 
biocombustíveis;

(b) emitir garantias de origem; (b) emitir garantias de origem e direitos de 
emissão comercializáveis para os 
biocombustíveis;

(c) registar todas as transferências de 
garantias de origem;

(c) registar todas as transferências de 
garantias de origem e os direitos de 
emissão comercializáveis para os 
biocombustíveis;

(d) cancelar garantias de origem; (d) cancelar garantias de origem e direitos 
de emissão comercializáveis para os 
biocombustíveis;

(e) publicar um relatório anual sobre as 
quantidades de garantias de origem 
emitidas, transferidas de ou para cada um 
dos outros organismos competentes e 
canceladas.

(e) publicar um relatório anual sobre as 
quantidades de garantias de origem 
emitidas, transferidas de ou para cada um 
dos outros organismos competentes e 
canceladas, bem como sobre os direitos de 
emissão comercializáveis para os 
biocombustíveis..

2. O organismo competente não deve 
exercer actividades de produção, comércio, 
aprovisionamento ou distribuição de 
energia.

2. O organismo competente não deve 
exercer actividades de produção, comércio, 
aprovisionamento, distribuição de energia, 
produção de biocombustível e actividades 
de comercialização, fornecimento ou 
distribuição de combustível para 
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transportes..
O registo nacional de garantias de origem 
registará as garantias de origem na posse 
de todos os titulares. Uma garantia de 
origem só pode constar de um único 
registo.

Os registos nacionais de garantias de 
origem e de direitos de emissão 
comercializáveis para os biocombustíveis 
registarão as garantias de origem e os 
direitos de emissão comercializáveis para 
os biocombustíveis na posse de todos os 
titulares. Uma garantia de origem/um 
direito de emissão comercializável para os 
biocombustíveis só pode constar de um 
único registo.

Or. en

Justificação

O sistema de garantias de origem deve ser alargado por forma a incluir os biocombustíveis 
num sistema independente de direitos de emissão comercializáveis no intuito de proporcionar 
uma maior flexibilidade para o cumprimento das metas em matéria de biocombustíveis e de 
evitar deslocações físicas desnecessárias dos biocombusíveis.  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 524
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve designar um 
organismo competente único para executar 
as seguintes tarefas:

Cada Estado-Membro deve designar um 
organismo competente único para executar 
as seguintes tarefas:

(a) criar e manter um registo nacional de 
garantias de origem;

(a) criar e manter um registo nacional de 
garantias;

a-A) registar todas as instalações em 
relação a cuja produção foram emitidas 
garantias de origem e certificados de 
garantia de transferência, em 
conformidade com a presente directiva.
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b) emitir garantias de origem; b) emitir garantias de origem e certificados 
de garantia de transferência;
b-A) registar, para cada instalação 
referida na alínea a-A), o tipo e o 
montante de todos os auxílios ao 
investimento necessários para o 
funcionamento técnico da instalação e 
concedidos após a entrada em vigor da 
presente directiva;

c) registar todas as transferências de 
garantias de origem;

c) registar todas as transferências de 
garantias;

d) cancelar garantias de origem; d) cancelar garantias;

e) publicar um relatório anual sobre as 
quantidades de garantias de origem 
emitidas, transferidas de ou para cada um 
dos outros organismos competentes e 
canceladas.

e) publicar um relatório anual sobre as 
quantidades de garantias de origem e de 
certificados de garantia de transferência 
emitidos, transferidos de ou para cada um 
dos outros organismos competentes e 
cancelados.

Or.  de

Justificação

As funções da autoridade competente devem ser especificadas pormenorizadamente e 
ampliadas de forma a incluir o registo das instalações para as quais foram emitidas 
garantias e os auxílios ao investimento.

Alteração 525
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Artigo 7 – n. º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve designar um 
organismo competente único para executar 
as seguintes tarefas:

1. Cada Estado-Membro deve designar um 
organismo competente único para as 
garantias de origem e, se necessário, para 
os certificados de transferência, para 
executar as seguintes tarefas:

(a) criar e manter um registo nacional de 
garantias de origem;

(a) criação e manutenção de um registo 
nacional; 
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(b) emitir garantias de origem; (b) emissão;
(c) registar todas as transferências de 
garantias de origem;

(c) registo de todas as transferências;

(d) cancelar garantias de origem; (d) cancelamento;
(e) publicar um relatório anual sobre as 
quantidades de garantias de origem
emitidas, transferidas de ou para cada um 
dos outros organismos competentes e 
canceladas.

(e) publicação de um relatório anual sobre 
as quantidades emitidas, transferidas de ou 
para cada um dos outros organismos 
competentes e canceladas.

Or. en

Alteração 526
Romana Jordan Cizelj

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve designar um 
organismo competente único para 
executar as seguintes tarefas:

1. Cada Estado-Membro deve designar um 
organismo competente único responsável 
por:

Or. sl

Alteração 527
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A fim de evitar a dupla emissão de 
garantias, estas apenas poderão ser 
emitidas no registo de garantias do país 
em que se encontra a instalação. No caso 
das instalações situadas no território de 
mais do que um Estado-Membro, os 
países em questão deverão velar por que 
não haja uma dupla emissão de garantias.
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Or.  de

Justificação

Com esta clarificação pretende-se evitar a dupla emissão de garantias. 

Alteração 528
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Cada operador disporá de uma conta 
no registo de garantias. Os operadores 
com instalações em mais do que um 
Estado-Membro disporão de uma conta 
em cada um dos respectivos registos de 
garantias. Em cada registo criar-se-á 
igualmente uma conta do Estado-Membro 
em questão. Os fornecedores de energia e 
os consumidores poderão solicitar a 
abertura de uma conta.
Cada operador de uma instalação que 
produza energia a partir de fontes 
renováveis terá a possibilidade de 
consultar as garantias concedidas à sua 
instalação no registo de garantias. Desta 
forma, os operadores poderão demonstrar 
que a energia produzida nas suas 
instalações provém de fontes renováveis.

Or.  de

Justificação

A presente alteração explicita o registo de garantias: será criada uma conta para cada 
operador de instalação, a qual será opcional para os fornecedores e consumidores de 
energia.
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Alteração 529
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1-C e -D (novos)

Texto da Comissão Alteração

1-C. Imediatamente a seguir à emissão de 
uma garantia, as respectivas garantias de 
origem serão acreditadas ao operador, em 
cujas instalações se produziu a energia, 
na sua conta no registo nacional de 
garantias de origem.
1-D. Imediatamente a seguir à emissão de 
uma garantir, o respectivo certificado de 
transferência será acreditado ao Estado-
Membro em questão, na sua conta no 
registo nacional de garantias.

Or.  de

Justificação

O certificado de garantia de transferência deverá servir como prova da quota de energias 
renováveis dos Estados-Membros, enquanto a garantia de origem funcionará como prova dos 
produtores de energia, fornecedores de energia e consumidores.

Alteração 530
Romana Jordan Cizelj

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O organismo competente não deve 
exercer actividades de produção, comércio, 
aprovisionamento ou distribuição de 
energia.

2. O organismo competente não deve 
exercer actividades de produção, comércio, 
aprovisionamento, distribuição ou 
transmissão de energia.

Or. sl
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Alteração 531
Eluned Morgan

Proposta de directiva
Artigo 7 – n. º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O organismo competente não deve 
exercer actividades de produção, comércio, 
aprovisionamento ou distribuição de 
energia.

2. O organismo competente não deve 
exercer nem estar associado a actividades 
de produção, comércio, aprovisionamento 
ou distribuição de energia.

Or. en

Justificação

Os organismos emissores são geralmente reguladores (60%), mas, actualmente, 30% dos 
organismos emissores são operadores da rede de transporte, o que pode conduzir a um 
conflito de interesses. 

Alteração 532
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 7 – n. º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O registo nacional de garantias de 
origem registará as garantias de origem na 
posse de todos os titulares. Uma garantia 
de origem só pode constar de um único 
registo de cada vez.

3. O registo nacional de garantias de 
origem e, no caso de recurso aos 
mecanismos de flexibilidade previstos nas 
alíneas a) ou c) do n.º 1-B do artigo 9.º, de 
certificados de transferência registará as 
garantias de origem e os certificados de 
transferência na posse de todos os 
titulares. Qualquer garantia de origem ou 
certificado de transferência só pode 
constar de um único registo de cada vez.

Or. en

Justificação

 Um único organismo competente deve ser responsável pelas garantias de origem e, se o 
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Estado-Membro assim tiver decidido voluntariamente, pelos certificados de transferência.

Alteração 533
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O registo nacional de garantias de 
origem registará as garantias de origem na 
posse de todos os titulares. Uma garantia 
de origem só pode constar de um único 
registo.

3. O registo nacional de garantias de 
origem registará as garantias de origem e 
os certificados de garantia de 
transferência na posse de todos os 
titulares. Uma garantia de origem e/ou um 
certificado de garantia de transferência só 
podem constar de um único registo.

Or.  de

Justificação

O certificado de garantia de transferência deverá servir como prova da quota de energias 
renováveis dos Estados-Membros, enquanto a garantia de origem funcionará como prova dos 
produtores de energia, fornecedores de energia e consumidores.

Alteração 534
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão nomeará um 
administrador central que criará vínculos 
entre cada um dos registos através de 
interfaces. Através deste administrador 
central realizar-se-á a transferência de 
garantias entre:
a) Estados-Membros;
b) pessoas em diferentes Estados-
Membros; e
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c) um Estado-Membro e pessoas de outro 
Estado-Membro.
O administrador central elaborará um 
relatório anual sobre as transferências 
entre cada um dos registos de garantias.

Or.  de

Justificação

A fim de garantir uma cooperação eficaz entre os registos nacionais, é necessário criar um 
administrador central.

Alteração 535
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Tendo em vista dar execução à 
presente directiva, a Comissão aprovará 
um regulamento com vista à criação de 
um sistema de registo de garantias 
normalizado e seguro, sob a forma de 
bases de dados electrónicas normalizadas, 
contendo dados comuns que permitam 
acompanhar a concessão, detenção, 
transferência e cancelamento de 
garantias de origem e certificados de 
garantia de transferência, garantir o 
acesso do público e uma 
confidencialidade adequada e assegurar a 
impossibilidade de transferências 
incompatíveis com as obrigações 
resultantes da presente directiva. O 
Regulamento será aprovado em 
conformidade com o procedimento 
referido no n.º 3 do artigo 21.º.

Or.  de
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Justificação

A Comissão deve estabelecer os detalhes técnicos do sistema de registo de garantias em sede 
de comitologia.

Alteração 536
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-C. As pessoas ou os Estados-Membros 
poderão submeter para cancelamento as 
garantias de origem ou os certificados de 
garantia de transferência que se 
encontram em sua posse, em 
conformidade com as disposições 
constantes da presente directiva.

Or.  de

Justificação

Clarificação sintáctica.
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