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Alteração 537
Mechtild Rothe

Proposta de directiva
Artigo 8

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º Suprimido
Apresentação de garantias de origem para 
cancelamento
1. Uma garantia de origem, 
correspondente à unidade de energia em 
questão, será apresentada para 
cancelamento a um organismo 
competente designado em conformidade 
com o artigo 7.° quando:
(a) a produção de uma unidade de 
electricidade a partir de fontes de energia 
renováveis, ou a produção de uma 
unidade de energia de aquecimento ou 
arrefecimento a partir de fontes de 
energia renováveis numa instalação com 
uma capacidade de, pelo menos, 5 MWth, 
beneficia de apoio sob a forma de 
pagamentos de tarifas de alimentação, 
pagamentos de prémios, reduções fiscais 
ou pagamentos na sequência de processos 
de adjudicação, devendo neste caso a 
garantia ser apresentada ao organismo 
competente designado pelo 
Estado-Membro que instituiu o sistema de 
apoio;
(b) uma unidade de electricidade 
produzida a partir de fontes de energia 
renováveis, ou uma unidade de 
aquecimento ou arrefecimento produzida 
a partir de fontes de energia renováveis 
numa instalação com uma capacidade de, 
pelo menos, 5 MWth, é considerada para 
efeitos da avaliação do cumprimento de 
uma obrigação de energias renováveis por 
parte de uma entidade, devendo neste caso 
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a garantia ser apresentada ao organismo 
competente designado pelo 
Estado-Membro que estabeleceu a 
obrigação; ou
(c) um fornecedor ou um consumidor de 
energia opta por utilizar uma garantia de 
origem para provar a quota ou 
quantidade de energias renováveis no seu 
cabaz energético, sem beneficiar de um 
regime de apoio em conformidade com as 
alíneas a) e b); neste caso, a garantia de 
origem é apresentada ao organismo 
competente designado pelo 
Estado-Membro no qual é consumida a 
energia descrita pelo cabaz energético em 
questão.
2. Quando um operador tiver apresentado 
uma ou mais garantias de origem a um 
organismo competente em conformidade 
com o n.º 1, alíneas a) ou b), do presente 
artigo, o operador deve:
(a) exigir garantias de origem, em 
conformidade com o n.° 1 do artigo 6.°, 
para toda a futura produção a partir de 
fontes de energia renováveis da mesma 
instalação;
(b) apresentar essas garantias de origem 
para cancelamento ao mesmo organismo 
competente.
3. As garantias de origem não devem ser 
apresentadas a um organismo competente 
para cancelamento mais de 1 ano após a 
sua data de emissão.

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 
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electricidade.

Alteração 538
Jerzy Buzek

Proposta de directiva
Artigo 8

Texto da Comissão Alteração

Apresentação de garantias de origem para 
cancelamento

Projectos comuns entre Estados-Membros

1. Uma garantia de origem, 
correspondente à unidade de energia em 
questão, será apresentada para 
cancelamento a um organismo 
competente designado em conformidade 
com o artigo 7.° quando:

1. Dois ou mais Estados-Membros podem 
realizar projectos comuns.

(a) a produção de uma unidade de 
electricidade a partir de fontes de energia 
renováveis, ou a produção de uma 
unidade de energia de aquecimento ou 
arrefecimento a partir de fontes de 
energia renováveis numa instalação com 
uma capacidade de, pelo menos, 5 MWth, 
beneficia de apoio sob a forma de 
pagamentos de tarifas de alimentação, 
pagamentos de prémios, reduções fiscais 
ou pagamentos na sequência de processos 
de adjudicação, devendo neste caso a 
garantia ser apresentada ao organismo 
competente designado pelo 
Estado-Membro que instituiu o sistema de 
apoio;
(b) uma unidade de electricidade 
produzida a partir de fontes de energia 
renováveis, ou uma unidade de 
aquecimento ou arrefecimento produzida 
a partir de fontes de energia renováveis 
numa instalação com uma capacidade de, 
pelo menos, 5 MWth, é considerada para 
efeitos da avaliação do cumprimento de 
uma obrigação de energias renováveis por 
parte de uma entidade, devendo neste caso 
a garantia ser apresentada ao organismo 
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competente designado pelo 
Estado-Membro que estabeleceu a 
obrigação; ou
(c) um fornecedor ou um consumidor de 
energia opta por utilizar uma garantia de 
origem para provar a quota ou 
quantidade de energias renováveis no seu 
cabaz energético, sem beneficiar de um 
regime de apoio em conformidade com as 
alíneas a) e b); neste caso, a garantia de 
origem é apresentada ao organismo 
competente designado pelo 
Estado-Membro no qual é consumida a 
energia descrita pelo cabaz energético em 
questão.
2. Quando um operador tiver apresentado 
uma ou mais garantias de origem a um 
organismo competente em conformidade 
com o n.º 1, alíneas a) ou b), do presente 
artigo, o operador deve:

2. Os Estados-Membros devem comunicar 
à Comissão a quantidade de energia 
produzida por quaisquer instalações no 
seu território, ou num país terceiro nos 
termos do n.º 9 do artigo 5.º, que tenham 
entrado em funcionamento após a data de 
entrada em vigor da presente directiva ou 
que tenham sido remodeladas devido a 
um aumento de capacidade e construídas 
em consequência de um projecto comum 
na acepção do n.º 1. Deve considerar-se 
que a quantidade de energia notificada 
contribui para o objectivo nacional de 
outro Estado-Membro para efeitos de 
avaliação do cumprimento do artigo 3.º.

(a) exigir garantias de origem, em 
conformidade com o n.° 1 do artigo 6.°, 
para toda a futura produção a partir de 
fontes de energia renováveis da mesma 
instalação;
(b) apresentar essas garantias de origem 
para cancelamento ao mesmo organismo 
competente.
3. As garantias de origem não devem ser 
apresentadas a um organismo competente 
para cancelamento mais de 1 ano após a 
sua data de emissão.

3. A notificação dos Estados-Membros 
deve:

(a) descrever a instalação projectada ou 
identificar a instalação remodelada;
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(b) especificar a proporção ou quantidade 
da electricidade, aquecimento ou 
arrefecimento produzida pela instalação 
que se deverá considerar que contribui 
para os objectivos nacionais de outro 
Estado-Membro;
(c) identificar o Estado-Membro em 
benefício do qual é feita a notificação;
(d) especificar o período durante o qual se 
deve considerar que a energia produzida 
contribui para o objectivo nacional de 
outro Estado-Membro.
4. O período especificado na alínea d) do 
n.º 3 deve ser expresso em anos civis 
completos e pode prorrogar-se além de 
2020.
5. A notificação apresentada nos termos 
do presente artigo não deve variar ou ser 
retirada sem o acordo do Estado-Membro 
que apresenta a notificação e do 
Estado-Membro identificado nos termos 
da alínea c) do n.º 3.

Or. en

Justificação

O presente artigo confere ao Estado-Membro a opção de contabilizar para o seu objectivo 
parte ou a totalidade da energia renovável produzida por uma instalação nova ou 
remodelada de energias renováveis num outro Estado-Membro. Para este efeito, é necessário 
o acordo do Estado-Membro de acolhimento e do Estado-Membro de recepção, e esse acordo 
deve ser notificado à Comissão, sendo os termos do acordo estabelecidos na notificação.

Alteração 539
Vladimír Remek

Proposta de directiva
Artigo 8

Texto da Comissão Alteração

Apresentação de garantias de origem para 
cancelamento

Projectos comuns entre Estados-Membros
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1. Uma garantia de origem, 
correspondente à unidade de energia em 
questão, será apresentada para 
cancelamento a um organismo 
competente designado em conformidade 
com o artigo 7.° quando:

1. Dois ou mais Estados-Membros podem 
realizar projectos comuns.

(a) a produção de uma unidade de 
electricidade a partir de fontes de energia 
renováveis, ou a produção de uma 
unidade de energia de aquecimento ou 
arrefecimento a partir de fontes de 
energia renováveis numa instalação com 
uma capacidade de, pelo menos, 5 MWth, 
beneficia de apoio sob a forma de 
pagamentos de tarifas de alimentação, 
pagamentos de prémios, reduções fiscais 
ou pagamentos na sequência de processos 
de adjudicação, devendo neste caso a 
garantia ser apresentada ao organismo 
competente designado pelo 
Estado-Membro que instituiu o sistema de 
apoio;
(b) uma unidade de electricidade 
produzida a partir de fontes de energia 
renováveis, ou uma unidade de 
aquecimento ou arrefecimento produzida 
a partir de fontes de energia renováveis 
numa instalação com uma capacidade de, 
pelo menos, 5 MWth, é considerada para 
efeitos da avaliação do cumprimento de 
uma obrigação de energias renováveis por 
parte de uma entidade, devendo neste caso 
a garantia ser apresentada ao organismo 
competente designado pelo 
Estado-Membro que estabeleceu a 
obrigação; ou
(c) um fornecedor ou um consumidor de 
energia opta por utilizar uma garantia de 
origem para provar a quota ou 
quantidade de energias renováveis no seu 
cabaz energético, sem beneficiar de um 
regime de apoio em conformidade com as 
alíneas a) e b); neste caso, a garantia de 
origem é apresentada ao organismo 
competente designado pelo 
Estado-Membro no qual é consumida a 
energia descrita pelo cabaz energético em 
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questão.
2. Quando um operador tiver apresentado 
uma ou mais garantias de origem a um 
organismo competente em conformidade 
com o n.º 1, alíneas a) ou b), do presente 
artigo, o operador deve:

2. Os Estados-Membros devem comunicar 
à Comissão a quantidade de energia 
produzida por quaisquer instalações no 
seu território, ou num país terceiro nos 
termos do n.º 9 do artigo 5.º, que tenham 
entrado em funcionamento após a data de 
entrada em vigor da presente directiva ou 
que tenham sido remodeladas devido a 
um aumento de capacidade e construídas 
em consequência de um projecto comum 
na acepção do n.º 1. Deve considerar-se 
que a quantidade de energia notificada 
contribui para o objectivo nacional de 
outro Estado-Membro para efeitos de 
avaliação do cumprimento do artigo 3.º.

(a) exigir garantias de origem, em 
conformidade com o n.° 1 do artigo 6.°, 
para toda a futura produção a partir de 
fontes de energia renováveis da mesma 
instalação;
(b) apresentar essas garantias de origem 
para cancelamento ao mesmo organismo 
competente.
3. As garantias de origem não devem ser 
apresentadas a um organismo competente 
para cancelamento mais de 1 ano após a 
sua data de emissão.

3. A notificação dos Estados-Membros 
deve:

(a) descrever a instalação projectada ou 
identificar a instalação remodelada;
(b) especificar a proporção ou quantidade 
da electricidade, aquecimento ou 
arrefecimento produzida pela instalação 
que se deverá considerar que contribui 
para os objectivos nacionais de outro 
Estado-Membro;
(c) identificar o Estado-Membro em 
benefício do qual é feita a notificação;
(d) especificar o período durante o qual se 
deve considerar que a energia produzida 
contribui para o objectivo nacional de 
outro Estado-Membro.
4. O período especificado na alínea d) do 
n.º 3 deve ser expresso em anos civis 
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completos e pode prorrogar-se além de 
2020.
5. A notificação apresentada nos termos 
do presente artigo não deve variar ou ser 
retirada sem o acordo comum do 
Estado-Membro que apresenta a 
notificação e do Estado-Membro 
identificado nos termos da alínea c) do n.º 
3.

Or. en

Justificação

A proposta original de comércio com garantias é demasiado burocrática e colocaria em 
desvantagem 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 europeia. A nova proposta tem o mesmo objectivo que a 
proposta original da Comissão sobre o comércio com garantias de origem – ou seja, permite 
a transferência flexível dos objectivos entre os Estados-Membros  – mas, ao mesmo tempo, 
não ameaça o sistema nacional de apoio e possibilita que os Estados-Membros controlem o 
cumprimento dos seus objectivos.

Alteração 540
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposta de directiva
Artigo 8

Texto da Comissão Alteração

Apresentação de garantias de origem para 
cancelamento

Transferências estatísticas entre 
Estados-Membros

1. Uma garantia de origem, 
correspondente à unidade de energia em 
questão, será apresentada para 
cancelamento a um organismo 
competente designado em conformidade 
com o artigo 7.° quando:

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 deve ser:

(a) a produção de uma unidade de 
electricidade a partir de fontes de energia 
renováveis, ou a produção de uma 
unidade de energia de aquecimento ou 
arrefecimento a partir de fontes de 

(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 
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energia renováveis numa instalação com 
uma capacidade de, pelo menos, 5 MWth, 
beneficia de apoio sob a forma de 
pagamentos de tarifas de alimentação, 
pagamentos de prémios, reduções fiscais 
ou pagamentos na sequência de processos 
de adjudicação, devendo neste caso a 
garantia ser apresentada ao organismo 
competente designado pelo 
Estado-Membro que instituiu o sistema de 
apoio;

nacionais; e

(b) uma unidade de electricidade 
produzida a partir de fontes de energia 
renováveis, ou uma unidade de 
aquecimento ou arrefecimento produzida 
a partir de fontes de energia renováveis 
numa instalação com uma capacidade de, 
pelo menos, 5 MWth, é considerada para 
efeitos da avaliação do cumprimento de 
uma obrigação de energias renováveis por 
parte de uma entidade, devendo neste caso 
a garantia ser apresentada ao organismo 
competente designado pelo 
Estado-Membro que estabeleceu a 
obrigação; ou

(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) um fornecedor ou um consumidor de 
energia opta por utilizar uma garantia de 
origem para provar a quota ou 
quantidade de energias renováveis no seu 
cabaz energético, sem beneficiar de um 
regime de apoio em conformidade com as 
alíneas a) e b); neste caso, a garantia de 
origem é apresentada ao organismo 
competente designado pelo 
Estado-Membro no qual é consumida a 
energia descrita pelo cabaz energético em 
questão.
2. Quando um operador tiver apresentado 
uma ou mais garantias de origem a um 
organismo competente em conformidade 
com o n.º 1, alíneas a) ou b), do presente 
artigo, o operador deve:

2. As medidas referidas no n.º 1 podem ter 
efeito durante, pelo menos, um ano.
Devem ser notificadas à Comissão o mais 
tardar 3 meses após o final do primeiro 
ano de vigência.

(a) exigir garantias de origem, em 
conformidade com o n.° 1 do artigo 6.°, 
para toda a futura produção a partir de 
fontes de energia renováveis da mesma 
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instalação;
(b) apresentar essas garantias de origem 
para cancelamento ao mesmo organismo 
competente.
3. As garantias de origem não devem ser 
apresentadas a um organismo competente 
para cancelamento mais de 1 ano após a 
sua data de emissão.

Or. en

Alteração 541
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Uma garantia de origem, correspondente 
à unidade de energia em questão, será 
apresentada para cancelamento a um 
organismo competente designado em 
conformidade com o artigo 7.° quando:

1. A componente de objectivo da garantia 
de origem, correspondente à unidade de 
energia em questão, será apresentada para 
cancelamento a um organismo competente 
designado em conformidade com o artigo 
7.° quando:

Or. en

Justificação

O texto deve ser clarificado e acentuar expressamente que o facto de a componente de 
objectivo de uma garantia de origem ter sido cancelada (por exemplo em virtude de a 
instalação ter recebido algum tipo de apoio) não implica o cancelamento das outras 
componentes da garantia (certificação da produção/divulgação da mistura de combustíveis) 
que continuam a poder ser transaccionadas separadamente.
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Alteração 542
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) a produção de uma unidade de
electricidade a partir de fontes de energia 
renováveis, ou a produção de uma unidade 
de energia de aquecimento ou 
arrefecimento a partir de fontes de energia 
renováveis numa instalação com uma 
capacidade de, pelo menos, 5 MWth, 
beneficia de apoio sob a forma de 
pagamentos de tarifas de alimentação,
pagamentos de prémios, reduções fiscais 
ou pagamentos na sequência de processos 
de adjudicação, devendo neste caso a 
garantia ser apresentada ao organismo 
competente designado pelo 
Estado-Membro que instituiu o sistema de 
apoio;

(a) a produção de uma unidade de 
electricidade a partir de fontes de energia 
renováveis, ou a produção de uma unidade 
de energia de aquecimento ou 
arrefecimento a partir de fontes de energia 
renováveis numa instalação com uma 
capacidade de, pelo menos, 5 MWth, 
beneficia de apoio de um regime de apoio 
nos termos da alínea h) do artigo 2.º, 
devendo neste caso a garantia ser 
apresentada ao organismo competente 
designado pelo Estado-Membro que 
instituiu o sistema de apoio;

Or. en

Justificação

A proposta de directiva inclui uma definição do termo "regime de apoio" na alínea h) do 
artigo 2.º, enquanto a alínea a) do n.º 1 do artigo 8.º dá uma definição diferente, pelo que 
convém assegurar a coerência de ambas. 

Alteração 543
Romana Jordan Cizelj

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) a produção de uma unidade de 
electricidade a partir de fontes de energia 
renováveis, ou a produção de uma unidade 
de energia de aquecimento ou 
arrefecimento a partir de fontes de energia 

(a) a produção de uma unidade de 
electricidade a partir de fontes de energia 
renováveis, ou a produção de uma unidade 
de energia de aquecimento ou 
arrefecimento a partir de fontes de energia 
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renováveis numa instalação com uma 
capacidade de, pelo menos, 5 MWth, 
beneficia de apoio sob a forma de 
pagamentos de tarifas de alimentação, 
pagamentos de prémios, reduções fiscais 
ou pagamentos na sequência de processos 
de adjudicação, devendo neste caso a 
garantia ser apresentada ao organismo 
competente designado pelo Estado-
Membro que instituiu o sistema de apoio;

renováveis numa instalação com uma 
capacidade de, pelo menos, 5 MWth, 
beneficia de apoio a título do regime de 
ajuda, tal como prevê o disposto no artigo 
20.º, devendo neste caso a garantia ser 
apresentada ao organismo competente 
designado pelo Estado-Membro que 
instituiu o sistema de apoio;

Or. sl

Alteração 544
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) a produção de uma unidade de
electricidade a partir de fontes de energia 
renováveis, ou a produção de uma 
unidade de energia de aquecimento ou 
arrefecimento a partir de fontes de 
energia renováveis numa instalação com 
uma capacidade de, pelo menos, 5 MWth,
beneficia de apoio sob a forma de 
pagamentos de tarifas de alimentação, 
pagamentos de prémios, reduções fiscais 
ou pagamentos na sequência de processos 
de adjudicação, devendo neste caso a 
garantia ser apresentada ao organismo 
competente designado pelo 
Estado-Membro que instituiu o sistema de 
apoio;

(a) a produção de uma unidade de energia
a partir de fontes de energia renováveis 
beneficia de apoio sob a forma de 
pagamentos de tarifas de alimentação, 
pagamentos de prémios, reduções fiscais 
ou pagamentos na sequência de processos 
de adjudicação, devendo neste caso a 
garantia ser apresentada ao organismo 
competente designado pelo 
Estado-Membro que instituiu o sistema de 
apoio;

Or. en

Justificação

O facto de a componente de objectivo de uma garantia de origem ter sido cancelada (por 
exemplo em virtude de a instalação ter recebido algum tipo de apoio) não implica o 
cancelamento das outras componentes da garantia (certificação da produção/divulgação da 
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mistura de combustíveis) que continuam a poder ser transaccionadas separadamente.

Alteração 545
Werner Langen

Proposta de directiva
Artigo 8 – n. º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) a produção de uma unidade de 
electricidade a partir de fontes de energia 
renováveis, ou a produção de uma unidade 
de energia de aquecimento ou 
arrefecimento a partir de fontes de energia 
renováveis numa instalação com uma 
capacidade de, pelo menos, 5 MWth, 
beneficia de apoio sob a forma de 
pagamentos de tarifas de alimentação, 
pagamentos de prémios, reduções fiscais 
ou pagamentos na sequência de processos 
de adjudicação, devendo neste caso a 
garantia ser apresentada ao organismo 
competente designado pelo Estado-
Membro que instituiu o sistema de apoio;

(a) a produção de uma unidade de 
electricidade a partir de fontes de energia 
renováveis, ou a produção de uma unidade 
de energia de aquecimento ou 
arrefecimento a partir de fontes de energia 
renováveis numa instalação com uma 
capacidade de, pelo menos, 1 MWth, 
beneficia de apoio sob a forma de 
pagamentos de tarifas de alimentação, 
pagamentos de prémios, reduções fiscais 
ou pagamentos na sequência de processos 
de adjudicação, devendo neste caso a 
garantia ser apresentada ao organismo 
competente designado pelo Estado-
Membro que instituiu o sistema de apoio;

Or. de

Justificação

O limiar de 5 MWth para a certificação de instalações de aquecimento é excessivamente 
elevado, havendo que o reduzir para 1 MWth.

Alteração 546
Lena Ek

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) a produção de uma unidade de 
electricidade a partir de fontes de energia 
renováveis, ou a produção de uma unidade 

(a) a produção de uma unidade de 
electricidade a partir de fontes de energia 
renováveis, ou a produção de uma unidade 
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de energia de aquecimento ou 
arrefecimento a partir de fontes de energia 
renováveis numa instalação com uma 
capacidade de, pelo menos, 5 MWth, 
beneficia de apoio sob a forma de 
pagamentos de tarifas de alimentação, 
pagamentos de prémios, reduções fiscais 
ou pagamentos na sequência de processos 
de adjudicação, devendo neste caso a 
garantia ser apresentada ao organismo 
competente designado pelo Estado-
Membro que instituiu o sistema de apoio;

de energia de aquecimento ou 
arrefecimento a partir de fontes de energia 
renováveis numa instalação com uma 
capacidade de, pelo menos, 5 MWth, 
beneficia de apoio sob a forma de 
pagamentos de tarifas de alimentação, 
pagamentos de prémios, reduções fiscais, 
certificados verdes, ou pagamentos na 
sequência de processos de adjudicação, 
devendo neste caso a garantia ser 
apresentada ao organismo competente 
designado pelo Estado-Membro que 
instituiu o sistema de apoio;

Or. en

Justificação

Ao abrigo do sistema nórdico, os certificados verdes e a autorização dos subsídios estatais 
foram o método escolhido, em vez da alternativa das tarifas de alimentação, de inspiração 
alemã. Ambos os sistemas são considerados satisfatórios e devem poder continuar a existir 
em paralelo.

Alteração 547
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) uma unidade de electricidade 
produzida a partir de fontes de energia 
renováveis, ou uma unidade de 
aquecimento ou arrefecimento produzida 
a partir de fontes de energia renováveis 
numa instalação com uma capacidade de, 
pelo menos, 5 MWth, é considerada para 
efeitos da avaliação do cumprimento de 
uma obrigação de energias renováveis por 
parte de uma entidade, devendo neste caso 
a garantia ser apresentada ao organismo 
competente designado pelo 
Estado-Membro que estabeleceu a 
obrigação; ou

Suprimida
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Or. en

Justificação

A proposta de directiva inclui uma definição do termo "regime de apoio" na alínea h) do 
artigo 2.º, enquanto a alínea a) do n.º 1 do artigo 8.º dá uma definição diferente, pelo que 
convém assegurar a coerência de ambas. 

Alteração 548
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) uma unidade de electricidade produzida 
a partir de fontes de energia renováveis, ou 
uma unidade de aquecimento ou 
arrefecimento produzida a partir de fontes 
de energia renováveis numa instalação 
com uma capacidade de, pelo menos, 5 
MWth, é considerada para efeitos da 
avaliação do cumprimento de uma 
obrigação de energias renováveis por parte 
de uma entidade, devendo neste caso a 
garantia ser apresentada ao organismo 
competente designado pelo 
Estado-Membro que estabeleceu a 
obrigação; ou

(b) uma unidade de energia produzida a 
partir de fontes de energia renováveis é 
considerada para efeitos da avaliação do 
cumprimento de uma obrigação de energias 
renováveis por parte de uma entidade, 
devendo neste caso a garantia ser 
apresentada ao organismo competente 
designado pelo Estado-Membro que 
estabeleceu a obrigação;

Or. en

Justificação

O facto de a componente de objectivo de uma garantia de origem ter sido cancelada (por 
exemplo em virtude de a instalação ter recebido algum tipo de apoio) não implica o 
cancelamento das outras componentes da garantia (certificação da produção/divulgação da 
mistura de combustíveis) que continuam a poder ser transaccionadas separadamente.
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Alteração 549
Werner Langen

Proposta de directiva
Artigo 8 – n. º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) uma unidade de electricidade produzida 
a partir de fontes de energia renováveis, ou 
uma unidade de aquecimento ou 
arrefecimento produzida a partir de fontes 
de energia renováveis numa instalação com 
uma capacidade de, pelo menos, 5 MWth, 
é considerada para efeitos da avaliação do 
cumprimento de uma obrigação de energias 
renováveis por parte de uma entidade, 
devendo neste caso a garantia ser 
apresentada ao organismo competente 
designado pelo Estado-Membro que 
estabeleceu a obrigação; ou

(b) uma unidade de electricidade produzida 
a partir de fontes de energia renováveis, ou 
uma unidade de aquecimento ou 
arrefecimento produzida a partir de fontes 
de energia renováveis numa instalação com 
uma capacidade de, pelo menos, 1 MWth, 
é considerada para efeitos da avaliação do 
cumprimento de uma obrigação de energias 
renováveis por parte de uma entidade, 
devendo neste caso a garantia ser 
apresentada ao organismo competente 
designado pelo Estado-Membro que 
estabeleceu a obrigação; ou

Or. de

Justificação

O limiar de 5 MWth para a certificação de instalações de aquecimento é excessivamente 
elevado, havendo que o reduzir para 1 MWth.

Alteração 550
Lena Ek

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) uma unidade de electricidade produzida 
a partir de fontes de energia renováveis, ou 
uma unidade de aquecimento ou 
arrefecimento produzida a partir de fontes 
de energia renováveis numa instalação com 
uma capacidade de, pelo menos, 5 MWth, 
é considerada para efeitos da avaliação do 
cumprimento de uma obrigação de energias 
renováveis por parte de uma entidade, 

(b) uma unidade de electricidade produzida 
a partir de fontes de energia renováveis, ou 
uma unidade de aquecimento ou 
arrefecimento produzida a partir de fontes 
de energia renováveis numa instalação com 
uma capacidade de, pelo menos, 5 MWth, 
é considerada para efeitos da avaliação do 
cumprimento de uma obrigação de energias 
renováveis por parte de uma entidade,
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devendo neste caso a garantia ser
apresentada ao organismo competente 
designado pelo Estado-Membro que 
estabeleceu a obrigação; ou

quando seja permitido cumprir a 
obrigação através de garantias de origem,
devendo neste caso a garantia ser 
apresentada ao organismo competente 
designado pelo Estado-Membro que 
estabeleceu a obrigação; ou

Or. en

Justificação

Visa permitir o desenvolvimento contínuo do sistema nórdico e possibilitar investimentos a 
longo prazo em energias renováveis alternativas.

Alteração 551
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) um fornecedor ou um consumidor de 
energia opta por utilizar uma garantia de 
origem para provar a quota ou 
quantidade de energias renováveis no seu 
cabaz energético, sem beneficiar de um 
regime de apoio em conformidade com as 
alíneas a) e b); neste caso, a garantia de 
origem é apresentada ao organismo 
competente designado pelo 
Estado-Membro no qual é consumida a 
energia descrita pelo cabaz energético em 
questão.

Suprimida

Or. en

Justificação

O texto deve ser clarificado e acentuar expressamente que o facto de a componente de 
objectivo de uma garantia de origem ter sido cancelada (por exemplo em virtude de a 
instalação ter recebido algum tipo de apoio) não implica o cancelamento das outras 
componentes da garantia (certificação da produção/divulgação da mistura de combustíveis) 
que continuam a poder ser transaccionadas separadamente.
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Alteração 552
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 - alínea c-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) A componente da certificação da 
produção/divulgação da mistura de 
combustíveis correspondente à unidade de 
energia em questão será apresentada para 
cancelamento a um organismo 
competente designado em conformidade 
com o artigo 7.° quando um fornecedor 
ou um consumidor de energia optar por 
utilizar uma garantia de origem para 
provar a quota ou quantidade de energias 
renováveis no seu cabaz energético; nesse 
caso, a garantia de origem será 
apresentada ao organismo competente 
designado pelo Estado-Membro no qual 
for consumida a energia referida pelo 
cabaz energético em questão.
As duas componentes da garantia de 
origem podem ser canceladas 
independentemente uma da outra e o 
cancelamento da componente 
contabilizada para o objectivo não tem 
qualquer incidência sobre a outra 
componente, que continua a poder ser 
transferida em separado.

Or. en

Justificação

O texto deve ser clarificado e acentuar expressamente que o facto de a componente de 
objectivo de uma garantia de origem ter sido cancelada (por exemplo em virtude de a 
instalação ter recebido algum tipo de apoio) não implica o cancelamento das outras 
componentes da garantia (certificação da produção/divulgação da mistura de combustíveis) 
que continuam a poder ser transaccionadas separadamente.
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Alteração 553
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A componente da certificação da 
produção/divulgação da mistura de 
combustíveis correspondente à unidade de 
energia em questão será apresentada para 
cancelamento a um organismo 
competente designado em conformidade 
com o artigo 7.° quando um fornecedor 
ou um consumidor de energia optar por 
utilizar uma garantia de origem para 
provar a quota ou quantidade de energias 
renováveis no seu cabaz energético; nesse 
caso, a garantia de origem será 
apresentada ao organismo competente 
designado pelo Estado-Membro no qual 
for consumida a energia descrita pelo 
cabaz energético em questão.
As duas componentes da garantia de 
origem podem ser canceladas 
independentemente uma da outra e o 
cancelamento da componente 
contabilizada para o objectivo não tem 
qualquer incidência sobre a outra 
componente, que continua a poder ser 
transferida em separado.

Or. en

Justificação

Dado que as garantias de origem têm duas componentes que podem estar sujeitas a 
diferentes transacções, as normas relativas ao seu cancelamento devem reflectir este facto.
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Alteração 554
Werner Langen

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando um operador tiver apresentado 
uma ou mais garantias de origem a um 
organismo competente em conformidade 
com o n.º 1, alíneas a) ou b), do presente 
artigo, o operador deve:

Suprimido

(a) exigir garantias de origem, em 
conformidade com o n.º 1 do artigo 6.°, 
para toda a futura produção a partir de 
fontes de energia renováveis da mesma 
instalação;
(b) apresentar essas garantias de origem 
para cancelamento ao mesmo organismo 
competente.

Or. de

Justificação

Restringir as opções de mercado de um operador não é compatível com um mercado eficiente 
de comércio de garantias de origem.  Não é, sobretudo, compatível com o objectivo de 
instituir um mercado comercial fluido atribuir todas as garantias de origem a uma única 
instalação ao longo de toda a sua existência (cláusula de “lock-in”). O mesmo se aplica à 
impossibilidade de constituir reservas (transferência para o período seguinte), que decorre 
do preceituado na versão original do n.º 3 do artigo 8.º.

Alteração 555
Gabriele Albertini

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando um operador tiver apresentado 
uma ou mais garantias de origem a um 
organismo competente em conformidade 
com o n.º 1, alíneas a) ou b), do presente 

Suprimido



AM\730537PT.doc 23/136 PE409.384v01-00

PT

artigo, o operador deve:
(a) exigir garantias de origem, em 
conformidade com o n.º 1 do artigo 6.º, 
para toda a futura produção a partir de 
fontes de energia renováveis da mesma 
instalação;
(b) apresentar essas garantias de origem 
para cancelamento ao mesmo organismo 
competente.

Or. it

Justificação

A obrigação de utilizar no mesmo Estado-Membro as garantias de origem provenientes de 
uma instalação durante todo o período do seu funcionamento limita a liberdade de escolha de 
mercado para os operadores. É excluída a possibilidade de utilizar as garantias de origem 
provenientes de implantações que deixaram de ser necessárias à realização do objectivo 
nacional. Neste caso, a possibilidade de transferir as garantias de um Estado para outro 
tornam-se posteriormente limitadas, tanto para o Estado-Membro como para o operador.

Alteração 556
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando um operador tiver apresentado 
uma ou mais garantias de origem a um 
organismo competente em conformidade 
com o n.º 1, alíneas a) ou b), do presente 
artigo, o operador deve:

Suprimido

(a) exigir garantias de origem, em 
conformidade com o n.° 1 do artigo 6.°, 
para toda a futura produção a partir de 
fontes de energia renováveis da mesma 
instalação;
(b) apresentar essas garantias de origem 
para cancelamento ao mesmo organismo 
competente.



PE409.384v01-00 24/136 AM\730537PT.doc

PT

Or. en

Justificação

Esta cláusula implicaria que um produtor de FER que exportasse energia de um Estado-
Membro para outro teria de abastecer esse Estado-Membro durante toda a vida útil da sua 
instalação. Esta disposição seria demasiado rígida para os produtores de FER e totalmente 
contrária ao estabelecimento de um mercado de energias renováveis eficaz e eficiente.

Alteração 557
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando um operador tiver apresentado 
uma ou mais garantias de origem a um 
organismo competente em conformidade 
com o n.º 1, alíneas a) ou b), do presente 
artigo, o operador deve:

Suprimido

(a) exigir garantias de origem, em 
conformidade com o n.° 1 do artigo 6.°, 
para toda a futura produção a partir de 
fontes de energia renováveis da mesma 
instalação;
(b) apresentar essas garantias de origem 
para cancelamento ao mesmo organismo 
competente.

Or. en

Justificação

Esta cláusula implicaria que um produtor de FER que exportasse energia de um Estado-
Membro para outro teria de abastecer esse Estado-Membro durante toda a vida útil da sua 
instalação. Esta disposição seria demasiado rígida para os produtores de FER e totalmente 
contrária ao estabelecimento de um mercado de energias renováveis eficaz e eficiente.
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Alteração 558
Lena Ek

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando um operador tiver apresentado 
uma ou mais garantias de origem a um 
organismo competente em conformidade 
com o n.º 1, alíneas a) ou b), do presente 
artigo, o operador deve:

Suprimido

(a) exigir garantias de origem, em 
conformidade com o n.° 1 do artigo 6.°, 
para toda a futura produção a partir de 
fontes de energia renováveis da mesma 
instalação;
(b) apresentar essas garantias de origem 
para cancelamento ao mesmo organismo 
competente.

Or. en

Justificação

Exigir que "toda a futura produção" fique ligada ao actual regime de apoio (tarifas de 
alimentação) cria uma barreira desnecessária à futura harmonização dos regimes de apoio.

Alteração 559
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando um operador tiver apresentado 
uma ou mais garantias de origem a um 
organismo competente em conformidade 
com o n.º 1, alíneas a) ou b), do presente 
artigo, o operador deve:

Suprimido

(a) exigir garantias de origem, em 
conformidade com o n.º 1 do artigo 6.°, 
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para toda a futura produção a partir de 
fontes de energia renováveis da mesma 
instalação;
(b) apresentar essas garantias de origem 
para cancelamento ao mesmo organismo 
competente.

Or. de

Justificação

Na sequência das alterações propostas, fica sem efeito o cancelamento das garantias de 
origem das instalações que beneficiam de ajudas.

Alteração 560
Reino Paasilinna

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros que pretendam criar 
um mercado comum para garantias de 
origem podem decidir não aplicar o 
presente parágrafo.

Or. en

Justificação

Esta cláusula implicaria que um produtor de FER que exportasse energia de um Estado-
Membro para outro teria de abastecer esse Estado-Membro durante toda a vida útil da sua 
instalação. Esta disposição seria demasiado rígida para os produtores de FER e totalmente 
contrária ao estabelecimento de um mercado de energias renováveis eficaz e eficiente.
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Alteração 561
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Se um certificado de transferência 
for cancelado, a energia a que este se 
reporta será contemplada na avaliação do 
cumprimento dos requisitos da presente 
directiva no que respeita às metas 
nacionais, em conformidade com a alínea 
b) do artigo 10.º.

Or. de

Justificação

O certificado de transferência destina-se a provar a quota de energia renovável por parte dos 
Estados-Membros, ao passo que a garantia de origem serve de prova para os produtores, 
fornecedores ou consumidores de energia. 

Alteração 562
Werner Langen

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As garantias de origem não devem ser 
apresentadas a um organismo competente 
para cancelamento mais de 1 ano após a 
sua data de emissão.

Suprimido

Or. de

Justificação

Restringir as opções de mercado de um operador não é compatível com um mercado eficiente 
de comércio de garantias de origem.  Não é, sobretudo, compatível com o objectivo de 
instituir um mercado comercial fluido atribuir todas as garantias de origem a uma única 
instalação ao longo de toda a sua existência (cláusula de “lock-in”). O mesmo se aplica à 
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impossibilidade de constituir reservas (transferência para o período seguinte), que decorre 
do preceituado na versão original do n.º 3 do artigo 8.º.

Alteração 563
Reino Paasilinna

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As garantias de origem não devem ser 
apresentadas a um organismo competente 
para cancelamento mais de 1 ano após a 
sua data de emissão.

Suprimido

Or. en

Justificação

Numa perspectiva ideal, o tempo de vida da garantia de origem não deve ser limitado. Na 
prática, o tempo de vida da garantia pode ter de ser limitado, mas não pode, em caso algum, 
ser de apenas um ano. Esta disposição limitaria seriamente as opções dos produtores de FER 
em matéria de venda das suas garantias de origem no mercado.

Alteração 564
Lena Ek

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As garantias de origem não devem ser 
apresentadas a um organismo competente 
para cancelamento mais de 1 ano após a 
sua data de emissão.

Suprimido

Or. en

Justificação

Num regime de apoio baseado na troca de garantias de origem, esta disposição prejudicaria 
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seriamente o funcionamento do mercado.

Alteração 565
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As garantias de origem não devem ser
apresentadas a um organismo competente 
para cancelamento mais de 1 ano após a 
sua data de emissão.

3. As garantias de origem serão
apresentadas a um organismo competente 
para cancelamento o mais tardar dois anos
após a sua data de emissão.

Or. de

Justificação

Por razões de flexibilidade, o prazo para apresentação deveria ser alargado para dois anos.

Alteração 566
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As garantias de origem não devem ser 
apresentadas a um organismo competente 
para cancelamento mais de 1 ano após a 
sua data de emissão.

3. As garantias de origem não devem ser 
apresentadas a um organismo competente 
para cancelamento mais de 2 anos após a 
sua data de emissão.

Or. en

Justificação

Numa perspectiva ideal, o tempo de vida da garantia de origem não deve ser limitado. Na 
prática, o tempo de vida da garantia pode ter de ser limitado, mas não pode, em caso algum, 
ser de apenas um ano. Esta disposição limitaria seriamente as opções dos produtores de FER 
em matéria de venda das suas garantias de origem no mercado.
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Alteração 567
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As garantias de origem não devem ser 
apresentadas a um organismo competente 
para cancelamento mais de 1 ano após a 
sua data de emissão.

3. As garantias de origem não devem ser 
apresentadas a um organismo competente 
para cancelamento mais de 2 anos após a 
sua data de emissão.

Or. en

Justificação

O prazo de 1 ano limitaria as opções dos produtores de FER em matéria de venda das suas 
garantias de origem no mercado.

Alteração 568
Mia De Vits, Philippe Busquin

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros podem 
autorizar a transferência de garantias de 
origem apresentadas nos termos das 
alíneas a) e b) do n.º 1 entre pessoas nesse 
Estado-Membro para provar a quota ou 
quantidade de energias renováveis no seu 
cabaz energético. Um fornecedor ou um 
consumidor de energia que utilize essas 
garantias de origem como prova da sua 
quota ou quantidade de energias 
renováveis no seu cabaz energético deve 
apresentar essas garantias de origem ao 
organismo competente para 
cancelamento.

Or. en
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Justificação

As disposições das alíneas a) e b) do  n.º 1 do artigo 8.º restringem o mercado de divulgação. 
É muito provável que seja substituído por um comércio físico de electricidade verde.  Este 
comércio físico poderá criar congestionamentos desnecessários na rede e distorcer o 
mercado da electricidade. Este problema pode ser solucionado, autorizando o comércio 
nacional das garantias de origem já apresentadas ao abrigo das alíneas a) e b) do n.º 1 do 
artigo 8.º.

Alteração 569
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Se, no caso da electricidade, for 
cancelada uma garantia de origem, 
considera-se que foi fornecida a prova da 
quota de energias renováveis na estrutura 
global das fontes de energia, nos termos 
do n.º 6, alínea a), do artigo 3.º da 
Directiva 2003/54/CE.

Or. de

Justificação

A garantia de origem deve ser utilizada para cumprir as obrigações em matéria de prova 
consignadas na Directiva respeitante ao mercado interno da electricidade.

Alteração 570
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Uma garantia de origem só poderá 
ser cancelada uma vez. Não é possível 
proceder à transferência de uma garantia 
de origem cancelada.
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Or. de

Justificação

Clarificação.

Alteração 571
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-A
Apresentação de certificados de 

transferência para cancelamento
1. Os Estados-Membros que decidam 
optar pelos regimes previstos no n.º 1-B, 
alínea a), do artigo 9.º, em virtude de 
dependerem de tais regimes, exigem a 
apresentação de um certificado de 
transferência para cancelamento a um 
organismo competente, designado de 
acordo com o disposto no artigo 7.º, 
equivalente à unidade de energia em 
causa, se:
(a) a produção de uma unidade de 
electricidade a partir de fontes de energia 
renováveis, ou a produção de uma 
unidade de energia de aquecimento ou 
arrefecimento a partir de fontes de 
energia renováveis numa instalação com 
uma capacidade de, pelo menos, 5 MWth, 
beneficia de apoio sob a forma de 
pagamentos de tarifas de alimentação, 
pagamentos de prémios, reduções fiscais 
ou pagamentos na sequência de processos 
de adjudicação, devendo neste caso o 
certificado de transferência ser 
apresentado ao organismo competente 
designado pelo Estado-Membro que 
instituiu o sistema de apoio;
(b) uma unidade de electricidade 
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produzida a partir de fontes de energia 
renováveis, ou uma unidade de 
aquecimento ou arrefecimento produzida 
a partir de fontes de energia renováveis 
numa instalação com uma capacidade de, 
pelo menos, 5 MWth, é considerada para 
efeitos da avaliação do cumprimento de 
uma obrigação de energias renováveis por 
parte de uma entidade, devendo neste caso 
o certificado de transferência ser 
apresentado ao organismo competente 
designado pelo Estado-Membro que 
estabeleceu a obrigação.
2. Para efeitos do disposto no n.º 1, os 
Estados-Membros podem exigir que o 
certificado de transferência seja 
apresentado ao organismo competente 
juntamente com a garantia de origem 
emitida para a unidade de energia em 
causa.
3. Os Estados-Membros autorizam 
igualmente os operadores a apresentar 
certificados de transferência a um 
organismo competente para cancelamento 
a título voluntário, nomeadamente a fim 
de assegurar a adicionalidade do produto 
energético ecológico proposto aos 
consumidores.
4. O organismo competente cancela os 
certificados de transferência apresentados 
nos termos dos n.ºs 1, 3 e 1-A do artigo 8.º 
imediatamente após a apresentação dos 
mesmos.
5. Os certificados de transferência não 
devem ser apresentados a um organismo 
competente para cancelamento mais de 1 
ano após a sua data de emissão.

Or. en

Justificação

Para os Estados-Membros que decidam optar por certos regimes de flexibilidade, os 
certificados de transferência (TAC) podem representar um utensílio de registo das 
transferências.
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Alteração 572
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-A
1. Aquando da recepção de direitos de 
emissão comercializáveis para os 
biocombustíveis para cancelamento 
apresentados pelo proprietário legal a um 
organismo competente designado em 
conformidade com o artigo 7.º, os 
Estados-Membros devem:
(a) no caso de um biocombustível 
beneficiar de apoio sob a forma de 
incentivos fiscais, reduções fiscais, 
pagamentos de prémios ou pagamentos na 
sequência de processos de adjudicação, 
assegurar que os direitos de emissão 
comercializáveis para os biocombustíveis 
sejam apresentados ao organismo 
competente designado pelo 
Estado-Membro que criou o sistema de 
apoio.
(b) assegurar que qualquer apoio 
financeiro associado assim obtido seja 
recebido pelas pessoas que apresentam os 
direitos de emissão comercializáveis para 
os biocombustíveis para cancelamento.
(c) no caso de um fornecedor sujeito às 
obrigações pretender utilizar direitos de 
emissão comercializáveis para os 
biocombustíveis a fim de cumprir as 
obrigações em matéria de biocombustíveis 
de um Estado-Membro, assegurar que os 
direitos de emissão comercializáveis para 
os biocombustíveis sejam apresentados ao 
organismo competente designado por esse 
Estado-Membro.
2. Os direitos de emissão comercializáveis 
para os biocombustíveis serão válidos por 
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um período de 2 anos após a sua data de 
emissão.

Or. en

Justificação

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

Alteração 573
Mechtild Rothe

Proposta de directiva
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º Suprimido
Transferência de garantias de origem

1. Os Estados-Membros cuja quota de 
energia proveniente de fontes renováveis 
tenha sido igual ou superior à trajectória 
indicativa estabelecida na Parte B do 
Anexo I no período de dois anos 
imediatamente anterior podem solicitar 
aos organismos competentes designados 
em conformidade com o artigo 7.° a 
transferência para outro Estado-Membro 
das garantias de origem apresentadas 
para cancelamento ao abrigo do n.º 1 do 
artigo 8.º. Tais garantias de origem serão 
imediatamente canceladas pelo organismo 
competente no Estado-Membro de 
recepção.
2. Os Estados-Membros podem prever um 
sistema de autorização prévia para a 
transferência de garantias de origem de 
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ou para entidades noutros 
Estados-Membros se, na ausência de tal 
sistema, a transferência de garantias de 
origem de ou para o Estado-Membro em 
questão puder afectar a sua capacidade de 
assegurar um aprovisionamento 
energético seguro e equilibrado ou pôr em 
risco a realização dos objectivos 
ambientais subjacentes ao seu programa 
de apoio.
Os Estados-Membros podem prever um 
sistema de autorização prévia para a 
transferência de garantias de origem para 
entidades noutros Estados-Membros se, 
na ausência de tal sistema, a 
transferência de garantias de origem 
puder afectar a sua capacidade de 
cumprir o n.º 1 do artigo 3.º ou de 
assegurar que a quota de energia 
proveniente de fontes renováveis seja 
igual ou superior à trajectória indicativa 
estabelecida na Parte B do Anexo I.
O sistema de autorização prévia não deve 
constituir um meio de discriminação 
arbitrária.
3. Sem prejuízo das disposições adoptadas 
ao abrigo do n.º 2 do presente artigo, 
podem ser transferidas garantias de 
origem entre entidades em diferentes 
Estados-Membros desde que sejam 
emitidas no que se refere à energia 
produzida a partir de fontes renováveis 
por instalações que tenham entrado em 
serviço após a data de entrada em vigor 
da presente directiva.
Tal transferência pode acompanhar a 
transferência da energia a que se refere a 
garantia de origem, ou pode ser 
independente dessa transferência.
4. Os Estados-Membros devem notificar a 
Comissão de qualquer sistema de 
autorização prévia que tencionem aplicar 
nos termos do n.º 2, e de quaisquer 
alterações ulteriores ao mesmo.
Essa informação será publicada pela 
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Comissão.
5. O mais tardar até 31 de Dezembro de 
2014, em função da disponibilidade de 
dados, a Comissão avaliará a aplicação 
das disposições da presente directiva para 
a transferência de garantias de origem 
entre os Estados-Membros, bem como os 
seus custos e benefícios. Se necessário, 
apresentará propostas ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

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.

Alteração 574
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposta de directiva
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º Suprimido
Transferência de garantias de origem

1. Os Estados-Membros cuja quota de 
energia proveniente de fontes renováveis 
tenha sido igual ou superior à trajectória 
indicativa estabelecida na Parte B do 
Anexo I no período de dois anos 
imediatamente anterior podem solicitar 
aos organismos competentes designados 
em conformidade com o artigo 7.° a 
transferência para outro Estado-Membro 
das garantias de origem apresentadas 
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para cancelamento ao abrigo do n.º 1 do 
artigo 8.º. Tais garantias de origem serão 
imediatamente canceladas pelo organismo 
competente no Estado-Membro de 
recepção.
2. Os Estados-Membros podem prever um 
sistema de autorização prévia para a 
transferência de garantias de origem de 
ou para entidades noutros 
Estados-Membros se, na ausência de tal 
sistema, a transferência de garantias de 
origem de ou para o Estado-Membro em 
questão puder afectar a sua capacidade de 
assegurar um aprovisionamento 
energético seguro e equilibrado ou pôr em 
risco a realização dos objectivos 
ambientais subjacentes ao seu programa 
de apoio.
Os Estados-Membros podem prever um 
sistema de autorização prévia para a 
transferência de garantias de origem para 
entidades noutros Estados-Membros se, 
na ausência de tal sistema, a 
transferência de garantias de origem 
puder afectar a sua capacidade de 
cumprir o n.º 1 do artigo 3.º ou de 
assegurar que a quota de energia 
proveniente de fontes renováveis seja 
igual ou superior à trajectória indicativa 
estabelecida na Parte B do Anexo I.
O sistema de autorização prévia não deve 
constituir um meio de discriminação 
arbitrária.
3. Sem prejuízo das disposições adoptadas 
ao abrigo do n.º 2 do presente artigo, 
podem ser transferidas garantias de 
origem entre entidades em diferentes 
Estados-Membros desde que sejam 
emitidas no que se refere à energia 
produzida a partir de fontes renováveis 
por instalações que tenham entrado em 
serviço após a data de entrada em vigor 
da presente directiva.
Tal transferência pode acompanhar a 
transferência da energia a que se refere a 
garantia de origem, ou pode ser 
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independente dessa transferência.
4. Os Estados-Membros devem notificar a 
Comissão de qualquer sistema de 
autorização prévia que tencionem aplicar 
nos termos do n.º 2, e de quaisquer 
alterações ulteriores ao mesmo.
Essa informação será publicada pela 
Comissão.
5. O mais tardar até 31 de Dezembro de 
2014, em função da disponibilidade de 
dados, a Comissão avaliará a aplicação 
das disposições da presente directiva para 
a transferência de garantias de origem 
entre os Estados-Membros, bem como os 
seus custos e benefícios. Se necessário, 
apresentará propostas ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. en

Alteração 575
Fiona Hall

Proposta de directiva
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

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

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

2. Os Estados-Membros cuja quota de 
energia proveniente de fontes renováveis 
tenha sido igual ou superior à trajectória 
vinculativa estabelecida na Parte B do 
Anexo I no período de dois anos 
imediatamente anterior podem notificar a 
Comissão acerca de quaisquer instalações 
ou instalações projectadas no seu 
território ou num país terceiro, nos termos 
do n.º 9 do artigo 5.º, que tenham entrado 
em funcionamento após a data de entrada 
em vigor da presente directiva ou que 
tenham sido remodeladas devido a um 
aumento de capacidade e construídas em 
consequência de um projecto comum na 
acepção do n.º 1. Deve considerar-se que 
a quantidade de energia notificada 
contribui para o objectivo nacional de 
outro Estado-Membro para efeitos de 
avaliação do cumprimento das disposições 
da presente directiva.

Os Estados-Membros podem prever um 
sistema de autorização prévia para a 
transferência de garantias de origem para 
entidades noutros Estados-Membros se, 
na ausência de tal sistema, a 
transferência de garantias de origem 
puder afectar a sua capacidade de 
cumprir o n.º 1 do artigo 3.º ou de 
assegurar que a quota de energia 
proveniente de fontes renováveis seja 
igual ou superior à trajectória indicativa 
estabelecida na Parte B do Anexo I.
O sistema de autorização prévia não deve 
constituir um meio de discriminação 
arbitrária.
3. Sem prejuízo das disposições adoptadas 
ao abrigo do n.º 2 do presente artigo, 
podem ser transferidas garantias de 
origem entre entidades em diferentes 
Estados-Membros desde que sejam 
emitidas no que se refere à energia 
produzida a partir de fontes renováveis 
por instalações que tenham entrado em 
serviço após a data de entrada em vigor 
da presente directiva.

3. A notificação dos Estados-Membros 
deve:
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(a) identificar e descrever a instalação 
projectada;
(b) especificar a proporção ou quantidade 
da electricidade, energia de aquecimento 
ou arrefecimento produzida pela 
instalação que se deverá considerar que 
contribui para os objectivos nacionais de 
outro Estado-Membro;
(c) identificar o Estado-Membro em 
benefício do qual é feita a notificação;
(d) especificar o período durante o qual se 
deve considerar que a energia produzida 
contribui para o objectivo nacional do 
outro Estado-Membro.

Tal transferência pode acompanhar a 
transferência da energia a que se refere a 
garantia de origem, ou pode ser 
independente dessa transferência.
4. Os Estados-Membros devem notificar a 
Comissão de qualquer sistema de 
autorização prévia que tencionem aplicar 
nos termos do n.º 2, e de quaisquer 
alterações ulteriores ao mesmo.

4. O período especificado na alínea d) do 
n.º 3 deve ser expresso em anos civis 
completos e pode prorrogar-se além de 
2020.

Essa informação será publicada pela 
Comissão.

4-A. A notificação apresentada nos 
termos do presente artigo pode variar ou 
ser retirada pela Comissão no caso de a 
quota de energia proveniente de fontes 
renováveis de um Estado-Membro não ser 
igual ou superior à trajectória indicativa 
que consta da Parte B do Anexo 1.

5. O mais tardar até 31 de Dezembro de 
2014, em função da disponibilidade de 
dados, a Comissão avaliará a aplicação das 
disposições da presente directiva para a 
transferência de garantias de origem entre 
os Estados-Membros, bem como os seus 
custos e benefícios. Se necessário, 
apresentará propostas ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

5. O mais tardar até 31 de Dezembro de 
2014, em função da disponibilidade de 
dados, a Comissão avaliará a aplicação das 
disposições da presente directiva para os 
projectos comuns entre os 
Estados-Membros, bem como os seus 
custos e benefícios. Se necessário, 
apresentará propostas ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. en
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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 576
Jerzy Buzek

Proposta de directiva
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Transferência de garantias de origem Efeitos dos projectos comuns entre 
Estados-Membros

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

1. No prazo de 3 meses a contar do final 
de cada ano abrangido pelo período 
especificado na alínea d) do n.º 3 do 
artigo 8.º, o Estado-Membro que tenha 
apresentado a notificação nos termos do 
artigo 8.º deve emitir uma carta de 
notificação indicando:

(a) a quantidade total de electricidade, 
energia de aquecimento ou arrefecimento 
produzida durante o ano a partir de fontes 
de energia renováveis pela instalação que 
tenha sido objecto da notificação nos 
termos do artigo 8.º; e
(b) a quantidade de electricidade, energia 
de aquecimento ou arrefecimento 
produzida durante o ano a partir de fontes 
de energia renováveis pela instalação que  
deverá contribuir para os objectivos 
nacionais de outro Estado-Membro em 
conformidade com os termos da 
notificação.
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2. Os Estados-Membros podem prever um 
sistema de autorização prévia para a 
transferência de garantias de origem de 
ou para entidades noutros 
Estados-Membros se, na ausência de tal 
sistema, a transferência de garantias de 
origem de ou para o Estado-Membro em 
questão puder afectar a sua capacidade de 
assegurar um aprovisionamento 
energético seguro e equilibrado ou pôr em 
risco a realização dos objectivos 
ambientais subjacentes ao seu programa 
de apoio.

2. O Estado-Membro deve enviar a carta 
de notificação ao Estado-Membro em 
benefício do qual tenha sido feita a 
notificação, bem como à Comissão.

Os Estados-Membros podem prever um 
sistema de autorização prévia para a 
transferência de garantias de origem para 
entidades noutros Estados-Membros se, 
na ausência de tal sistema, a 
transferência de garantias de origem 
puder afectar a sua capacidade de 
cumprir o n.º 1 do artigo 3.º ou de 
assegurar que a quota de energia 
proveniente de fontes renováveis seja 
igual ou superior à trajectória indicativa 
estabelecida na Parte B do Anexo I.
O sistema de autorização prévia não deve 
constituir um meio de discriminação 
arbitrária.
3. Sem prejuízo das disposições adoptadas 
ao abrigo do n.º 2 do presente artigo, 
podem ser transferidas garantias de 
origem entre entidades em diferentes 
Estados-Membros desde que sejam 
emitidas no que se refere à energia 
produzida a partir de fontes renováveis 
por instalações que tenham entrado em 
serviço após a data de entrada em vigor 
da presente directiva.

3. Para efeitos de avaliação do 
cumprimento das disposições da presente 
directiva relativas aos objectivos 
nacionais, a quantidade de electricidade, 
energia de aquecimento ou arrefecimento 
produzida a partir de fontes de energia 
renováveis notificada em conformidade 
com a alínea b) do n.º 1 deve ser:

Tal transferência pode acompanhar a 
transferência da energia a que se refere a 
garantia de origem, ou pode ser 
independente dessa transferência.

(a) deduzida da quantidade de energia 
proveniente de fontes renováveis tomada 
em consideração ao avaliar a 
conformidade do Estado-Membro que 
emite a carta de notificação nos termos do 
n.º 1; e
(b) adicionada à quantidade de energia 
proveniente de fontes renováveis tomada 
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em consideração ao avaliar a 
conformidade do Estado-Membro que 
recebe a carta de notificação nos termos 
do n.º 2.

4. Os Estados-Membros devem notificar a 
Comissão de qualquer sistema de 
autorização prévia que tencionem aplicar 
nos termos do n.º 2, e de quaisquer 
alterações ulteriores ao mesmo.
Essa informação será publicada pela 
Comissão.
5. O mais tardar até 31 de Dezembro de 
2014, em função da disponibilidade de 
dados, a Comissão avaliará a aplicação 
das disposições da presente directiva para 
a transferência de garantias de origem 
entre os Estados-Membros, bem como os 
seus custos e benefícios. Se necessário, 
apresentará propostas ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. en

Justificação

O presente artigo visa confirmar, anualmente, a quantidade de energia renovável deduzida 
do total do Estado-Membro de acolhimento e adicionada ao total do Estado-Membro de 
recepção. A confirmação é dada através da carta emitida pelo Estado-Membro. A carta deve 
ser emitida caso exista um acordo – tal decisão não compete ao Estado-Membro de 
acolhimento.

Alteração 577
Vladimír Remek

Proposta de directiva
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Transferência de garantias de origem Efeitos dos projectos comuns entre 
Estados-Membros

1. Os Estados-Membros cuja quota de 
energia proveniente de fontes renováveis 
tenha sido igual ou superior à trajectória

1. No prazo de 3 meses a contar do final 
de cada ano abrangido pelo período 
especificado na alínea d) do n.º 3 do 
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indicativa estabelecida na Parte B do 
Anexo I no período de dois anos 
imediatamente anterior podem solicitar 
aos organismos competentes designados 
em conformidade com o artigo 7.° a 
transferência para outro Estado-Membro 
das garantias de origem apresentadas 
para cancelamento ao abrigo do n.º 1 do 
artigo 8.º. Tais garantias de origem serão 
imediatamente canceladas pelo organismo 
competente no Estado-Membro de 
recepção.

artigo 8.º, o Estado-Membro que tenha 
apresentado a notificação nos termos do 
n.º 2 do artigo 8.º deve emitir uma carta 
de notificação indicando:

(a) a quantidade total de electricidade, 
energia de aquecimento ou arrefecimento 
produzida durante o ano a partir de fontes 
de energia renováveis pela instalação que 
tenha sido objecto da notificação nos 
termos do artigo 8.º; e
(b) a quantidade de electricidade, energia 
de aquecimento ou arrefecimento 
produzida durante o ano a partir de fontes 
de energia renováveis pela instalação que  
deverá contribuir para os objectivos 
nacionais de outro Estado-Membro em 
conformidade com os termos da 
notificação.

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

2. O Estado-Membro deve enviar a carta 
de notificação à Comissão e ao 
Estado-Membro em benefício do qual 
tenha sido feita a notificação.

Os Estados-Membros podem prever um 
sistema de autorização prévia para a 
transferência de garantias de origem para 
entidades noutros Estados-Membros se, 
na ausência de tal sistema, a 
transferência de garantias de origem 
puder afectar a sua capacidade de 
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cumprir o n.º 1 do artigo 3.º ou de 
assegurar que a quota de energia 
proveniente de fontes renováveis seja 
igual ou superior à trajectória indicativa 
estabelecida na Parte B do Anexo I.
O sistema de autorização prévia não deve 
constituir um meio de discriminação 
arbitrária.
3. Sem prejuízo das disposições adoptadas 
ao abrigo do n.º 2 do presente artigo, 
podem ser transferidas garantias de 
origem entre entidades em diferentes 
Estados-Membros desde que sejam 
emitidas no que se refere à energia 
produzida a partir de fontes renováveis 
por instalações que tenham entrado em 
serviço após a data de entrada em vigor 
da presente directiva.

3. Para efeitos de avaliação do 
cumprimento das disposições da presente 
directiva relativas aos objectivos 
nacionais, a quantidade de electricidade, 
energia de aquecimento ou arrefecimento 
produzida a partir de fontes de energia 
renováveis notificada em conformidade 
com a alínea b) do n.º 1 deve:

Tal transferência pode acompanhar a 
transferência da energia a que se refere a 
garantia de origem, ou pode ser 
independente dessa transferência.

(a) ser deduzida da quantidade de energia 
proveniente de fontes renováveis tomada 
em consideração ao avaliar a 
conformidade do Estado-Membro que 
emite a carta de notificação nos termos do 
n.º 1; e
(b) ser adicionada à quantidade de 
energia proveniente de fontes renováveis 
tomada em consideração ao avaliar a 
conformidade do Estado-Membro que 
recebe a carta de notificação nos termos 
do n.º 2.

4. Os Estados-Membros devem notificar a 
Comissão de qualquer sistema de 
autorização prévia que tencionem aplicar 
nos termos do n.º 2, e de quaisquer 
alterações ulteriores ao mesmo.
Essa informação será publicada pela 
Comissão.
5. O mais tardar até 31 de Dezembro de 
2014, em função da disponibilidade de 
dados, a Comissão avaliará a aplicação 
das disposições da presente directiva para 
a transferência de garantias de origem 
entre os Estados-Membros, bem como os 
seus custos e benefícios. Se necessário, 
apresentará propostas ao Parlamento 
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Europeu e ao Conselho.

Or. en

Justificação

A proposta original de comércio com garantias é demasiado burocrática e colocaria em 
desvantagem 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 europeia. A nova proposta tem o mesmo objectivo que a 
proposta original da Comissão sobre o comércio com garantias de origem – ou seja, permite 
a transferência flexível dos objectivos entre os Estados-Membros  – mas, ao mesmo tempo, 
não ameaça o sistema nacional de apoio e possibilita que os Estados-Membros controlem o 
cumprimento dos seus objectivos.

Alteração 578
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

O certificado de transferência destina-se a provar a quota de energia renovável por parte dos 
Estados-Membros, ao passo que a garantia de origem serve de prova para os produtores, 
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fornecedores ou consumidores de energia. 

Alteração 579
Werner Langen

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros podem solicitar 
aos organismos competentes designados 
em conformidade com o artigo 7.° a 
transferência para outro Estado-Membro, 
nos termos do n.º 2 do artigo 6.º, das 
garantias de origem apresentadas para 
cancelamento ao abrigo do n.º 1 do artigo 
8.º. Tais garantias de origem serão 
imediatamente canceladas pelo organismo 
competente no Estado-Membro de 
recepção.

Or. de

Justificação

São necessários mecanismos flexíveis, sobretudo no sector da produção de electricidade. A 
experiência adquirida na Alemanha mostra que nos sectores do aquecimento e do 
arrefecimento foi positivo conjugar uma regulamentação para o sector imobiliário com 
mecanismos de incentivo, através de ajudas ao investimento.  A flexibilização do sistema 
destina-se ainda a lograr cumprir as metas e objectivos intercalares consignados na 
Directiva e não deverá, por conseguinte, ficar dependente destes últimos.  A via para a 
consecução dos objectivos tem de radicar nos Estados-Membros.
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Alteração 580
Erna Hennicot-Schoepges, Robert Goebbels

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros podem solicitar 
aos organismos competentes designados 
em conformidade com o artigo 7.º a 
transferência para outro Estado-Membro 
das garantias de origem apresentadas para 
cancelamento ao abrigo do n.º 1 do artigo 
8.º. Tais garantias de origem serão 
imediatamente canceladas pelo organismo 
competente no Estado-Membro de 
recepção.

Or. en

Alteração 581
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Membro de recepção.

Or. de

Alteração 582
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Na ausência de um regime de apoio à 
escala da UE e a fim de garantir que os 
regimes de apoio nacionais possam 
perseguir com eficácia os objectivos da 
presente directiva, os Estados-Membros 
podem decidir se ou em que medida 
concedem à energia proveniente de fontes 
renováveis produzida noutros 
Estados-Membros o direito de beneficiar 
do respectivo regime nacional de apoio, 
bem como decidir se ou em que medida 
concedem à energia proveniente de fontes 
renováveis produzida no seu território o 
direito de beneficiar do regime nacional 
de apoio de outros Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Para promover as energias renováveis, o instrumento principal são os regimes de apoio 
instituídos nos Estados-Membros. Os regimes de apoio devem concretizar a maior parte das 
metas estabelecidas, que relevam da subsidiariedade.
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Alteração 583
Anni Podimata

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem atingir 
pelo menos 80% das suas metas nacionais 
através da utilização doméstica de 
electricidade, energia de aquecimento e 
arrefecimento provenientes de fontes de 
energia renováveis. Quanto aos restantes 
20% das suas metas nacionais, os 
Estados-Membros podem aplicar os 
mecanismos de flexibilidade referidos no 
presente artigo.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros terão de atingir a maior parte dos seus objectivos em matéria de 
energias renováveis a nível doméstico, incluindo as importações físicas de energia 
proveniente de fontes renováveis.

Alteração 584
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

O comércio por intermédio de entidades viria contrariar estratégias nacionais de incentivo e 
acarretaria o aumento dos preços de utilização das energias renováveis.

Alteração 585
Dirk Sterckx

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. nl

Justificação

Não é lógico, num mercado interno europeu do gás e da electricidade, autorizar os Estados-
Membros a imporem restrições sobre a transferência das garantias de origem entre Estados-
Membros. Além disso, tais restrições não são compatíveis com o terceiro pacote energético, 
que tem justamente por objectivo promover as trocas comerciais transfronteiriças no sector 
da energia.

Alteração 586
Reino Paasilinna

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

As isenções nos termos do n.º 2 do artigo 9.º são demasiado fracas e raramente aplicáveis. 
Por conseguinte, o n.º 2 do artigo 9.º deve ser suprimido e o n.º 3 do artigo 9.º alterado em 
conformidade.

Alteração 587
Werner Langen

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. As entidades poderão transferir 
garantias de origem unicamente para um 
Estado-Membro por que optem. Não é 
possível proceder a uma transferência de 
garantias entre entidades. Não são 
abrangidas pela presente disposição as 
entidades que se ocupem do pagamento de 
prémios por conta dos  Estados-Membros, 
em conformidade com o n.º 3.  
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risco a realização dos objectivos 
ambientais subjacentes ao seu programa 
de apoio.
Os Estados-Membros podem prever um 
sistema de autorização prévia para a 
transferência de garantias de origem para 
entidades noutros Estados-Membros se, 
na ausência de tal sistema, a 
transferência de garantias de origem 
puder afectar a sua capacidade de 
cumprir o n.º 1 do artigo 3.º ou de 
assegurar que a quota de energia 
proveniente de fontes renováveis seja 
igual ou superior à trajectória indicativa 
estabelecida na Parte B do Anexo I. 
O sistema de autorização prévia não deve 
constituir um meio de discriminação 
arbitrária.

Or. de

Justificação

Não é possível prever de forma cabal as consequências advenientes do comércio de garantias 
de origem entre entidades individuais. Há que evitar a repetição da experiência negativa com 
o comércio de emissões. Também neste caso as consequências não eram previsíveis, tendo o 
sistema surtido um impacto negativo, como a criação de lucros inesperados.    

Alteração 588
Gabriele Albertini

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem prever um 
sistema de autorização prévia para a
transferência de garantias de origem de ou 
para entidades noutros Estados-Membros 
se, na ausência de tal sistema, a 
transferência de garantias de origem de ou 
para o Estado-Membro em questão puder 
afectar a sua capacidade de assegurar um 
aprovisionamento energético seguro e 

2. Os Estados-Membros devem estabelecer
um sistema de transferência de garantias de 
origem de ou para pessoas noutros 
Estados-Membros.



PE409.384v01-00 56/136 AM\730537PT.doc

PT

equilibrado ou pôr em risco a realização 
dos objectivos ambientais subjacentes ao 
seu programa de apoio.

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

Or. it

Justificação

As restrições impostas às transferências entre pessoas correm o risco de limitar a 
contribuição que o comércio pode proporcionar à realização dos objectivos nacionais. Além 
disso, semelhante disposição parece contrariar o conteúdo da própria directiva, que autoriza 
a troca, entre Estados, de garantias de origem provenientes de implantações existentes. O 
regime de autorização prévia parece ser absolutamente discricionário, porquanto não está 
prevista a possibilidade de rejeição da adopção do dito sistema pela Comissão.

Alteração 589
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem prever um 
sistema de autorização prévia para a 
transferência de garantias de origem de 
ou para entidades noutros Estados-
Membros se, na ausência de tal sistema, a 
transferência de garantias de origem de 
ou para o Estado-Membro em questão 

2. Os Estados-Membros também podem 
transferir para entidades certificados de 
garantia de transferência, na condição de 
estes terem sido emitidos para a energia 
produzida em instalações que tenham 
entrado em funcionamento após 1 de 
Janeiro de 2005. A distribuição destes 
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puder afectar a sua capacidade de 
assegurar um aprovisionamento 
energético seguro e equilibrado ou pôr em 
risco a realização dos objectivos 
ambientais subjacentes ao seu programa 
de apoio.

certificados por entidades processar-se-á 
segundo um procedimento de atribuição 
transparente e não discriminatório.

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

Or. de

Justificação

A diferenciação entre certificados de garantia de transferência e garantias de origem faz 
caducar o sistema de autorização prévia.

Alteração 590
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo das disposições adoptadas 
ao abrigo do n.º 2 do presente artigo, 
podem ser transferidas garantias de 
origem entre entidades em diferentes 
Estados-Membros desde que sejam 
emitidas no que se refere à energia 
produzida a partir de fontes renováveis 
por instalações que tenham entrado em 

Suprimido



PE409.384v01-00 58/136 AM\730537PT.doc

PT

serviço após a data de entrada em vigor 
da presente directiva.
Tal transferência pode acompanhar a 
transferência da energia a que se refere a 
garantia de origem, ou pode ser 
independente dessa transferência.

Or. de

Justificação

O comércio por intermédio de entidades viria contrariar estratégias nacionais de incentivo e 
acarretaria o aumento dos preços de utilização das energias renováveis.

Alteração 591
Werner Langen

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo das disposições adoptadas 
ao abrigo do n.º 2 do presente artigo, 
podem ser transferidas garantias de 
origem entre entidades em diferentes 
Estados-Membros desde que sejam 
emitidas no que se refere à energia 
produzida a partir de fontes renováveis 
por instalações que tenham entrado em 
serviço após a data de entrada em vigor 
da presente directiva. 

3. Os Estados-Membros concederão um 
prémio para a transferência de garantias 
de origem através de entidades, nos 
termos do n.º 2, primeiro período. Os 
Estados-Membros estabelecerão 
anualmente o montante do prémio 
relativo às garantias de origem 
transferidas por entidades, em função do 
desenvolvimento das energias renováveis.  
Os Estados-Membros pautar-se-ão por 
um quadro a estabelecer pela Comissão e 
fixarão o prémio de forma degressiva. O 
prémio será diferenciado segundo a fonte 
de energia registada na garantia de 
origem, nos termos do n.º 2, alínea a), do 
artigo 6.º. 

Tal transferência pode acompanhar a 
transferência da energia a que se refere a 
garantia de origem, ou pode ser 
independente dessa transferência.

Or. de
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Justificação

Não é possível prever de forma cabal as consequências advenientes do comércio de garantias 
de origem entre entidades individuais. Há que evitar a repetição da experiência negativa com 
o comércio de emissões. Também neste caso as consequências não eram previsíveis, tendo o 
sistema surtido um impacto negativo, como a criação de lucros inesperados.    

Alteração 592
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo das disposições adoptadas 
ao abrigo do n.º 2 do presente artigo, 
podem ser transferidas garantias de 
origem entre entidades em diferentes 
Estados-Membros desde que sejam 
emitidas no que se refere à energia 
produzida a partir de fontes renováveis 
por instalações que tenham entrado em 
serviço após a data de entrada em vigor 
da presente directiva.

3. Em derrogação do disposto no n.º 4 do 
artigo 7.º, antes de uma instalação que 
produza energia a partir de fontes 
renováveis entrar em funcionamento os 
Estados-Membros poderão convencionar 
com outros Estados-Membros ou com os 
futuros operadores dessa instalação que 
os certificados de garantia de 
transferência referentes a essa instalação 
serão transferidos para o Estado-Membro 
ou o operador imediatamente após a 
emissão da garantia. As convenções desta 
natureza poderão ser válidas por um 
período limitado. 

Tal transferência pode acompanhar a 
transferência da energia a que se refere a 
garantia de origem, ou pode ser 
independente dessa transferência.

Or. de

Justificação

Os Estados-Membros devem poder adquirir certificados de garantia de transferência 
mediante convenções com outros Estados-Membros ou com os operadores de instalações. 
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Alteração 593
Mia De Vits, Philippe Busquin

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo das disposições adoptadas 
ao abrigo do n.º 2 do presente artigo, 
podem ser transferidas garantias de origem 
entre entidades em diferentes 
Estados-Membros desde que sejam 
emitidas no que se refere à energia 
produzida a partir de fontes renováveis 
por instalações que tenham entrado em
serviço após a data de entrada em vigor 
da presente directiva.

3. Sem prejuízo das disposições adoptadas 
ao abrigo do n.º 2 do presente artigo, 
podem ser transferidas garantias de origem 
entre entidades em diferentes 
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Esta disposição restringe o mercado de divulgação. É muito provável que seja substituído por 
um comércio físico de electricidade verde. Este comércio físico poderá criar 
congestionamentos desnecessários na rede e distorcer o mercado da electricidade.

Alteração 594
Gabriele Albertini

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo das disposições adoptadas 
ao abrigo do n.º 2 do presente artigo, 
podem ser transferidas garantias de origem 
entre entidades em diferentes Estados-
Membros desde que sejam emitidas no 
que se refere à energia produzida a partir 
de fontes renováveis por instalações que 
tenham entrado em serviço após a data de 
entrada em vigor da presente directiva.

3. Sem prejuízo das disposições adoptadas 
ao abrigo do n.º 2 do presente artigo, 
podem ser transferidas garantias de origem 
entre entidades em diferentes Estados-
Membros.
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Or. it

Justificação

As restrições impostas às transferências entre pessoas correm o risco de limitar a 
contribuição que o comércio pode proporcionar à realização dos objectivos nacionais. Além 
disso, semelhante disposição parece contrariar o conteúdo da própria directiva, que autoriza 
a troca, entre Estados, de garantias de origem provenientes de implantações existentes. O 
regime de autorização prévia parece ser absolutamente discricionário, porquanto não está 
prevista a possibilidade de rejeição da adopção do dito sistema pela Comissão.

Alteração 595
Romana Jordan Cizelj

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo das disposições adoptadas 
ao abrigo do n.º 2 do presente artigo, 
podem ser transferidas garantias de origem 
entre entidades em diferentes Estados-
Membros desde que sejam emitidas no 
que se refere à energia produzida a partir 
de fontes renováveis por instalações que 
tenham entrado em serviço após a data de 
entrada em vigor da presente directiva.

3. Sem prejuízo das disposições adoptadas 
ao abrigo do n.º 2 do presente artigo, 
podem ser transferidas garantias de origem 
entre entidades em diferentes Estados-
Membros.

Or. sl

Alteração 596
Paul Rübig

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo das disposições adoptadas 
ao abrigo do n.º 2 do presente artigo, 
podem ser transferidas garantias de origem 

3. Em derrogação das disposições 
adoptadas ao abrigo do n.º 2 do presente 
artigo, podem ser transferidas sem 
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entre entidades em diferentes Estados-
Membros desde que sejam emitidas no que 
se refere à energia produzida a partir de 
fontes renováveis por instalações que 
tenham entrado em serviço após a data de 
entrada em vigor da presente directiva.

restrições garantias de origem entre 
entidades em diferentes Estados-Membros, 
desde que:

a) não sejam utilizadas para o 
cumprimento dos objectivos nacionais 
consignados na presente directiva ou 
b) provenham de instalações que não 
tenham recebido ajudas, nem destas 
beneficiem, e que tenham entrado em 
funcionamento após 1 de Janeiro de 2005.

Or. de

Justificação

As garantias de origem que sejam passíveis de ser contabilizadas para alcançar os objectivos 
nacionais devem, em princípio, ser exclusivamente comercializadas por Estados, na condição 
de não se encontrarem em causa novas instalações que não beneficiem de ajudas.    De outro 
modo, as instalações financiadas por privados dariam origem a benefícios e/ou a receitas 
para os Estados que nunca seriam compensados (receitas externas positivas), constituindo, 
assim, um caso clássico de falha do mercado que obstaria em larga escala às actividades de 
investimento em projectos no limiar da rentabilidade (sobretudo, nos domínios das energias 
hidráulica e eólica).  

Alteração 597
Dirk Sterckx

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo das disposições adoptadas 
ao abrigo do n.º 2 do presente artigo, 
podem ser transferidas garantias de 
origem entre entidades em diferentes 
Estados-Membros desde que sejam 
emitidas no que se refere à energia 
produzida a partir de fontes renováveis por 
instalações que tenham entrado em serviço 
após a data de entrada em vigor da presente 

3. Os Estados-Membros podem autorizar 
a transferência de garantias de origem 
entre entidades em diferentes Estados-
Membros desde que sejam emitidas no que 
se refere à energia produzida a partir de 
fontes renováveis por instalações que 
tenham entrado em serviço após a data de 
entrada em vigor da presente directiva.
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directiva.

Or. nl

Justificação

Não é lógico, num mercado interno europeu do gás e da electricidade, autorizar os Estados-
Membros a imporem restrições sobre a transferência das garantias de origem entre Estados-
Membros. Além disso, tais restrições não são compatíveis com o terceiro pacote energético, 
que tem justamente por objectivo promover as trocas comerciais transfronteiriças no sector 
da energia.

Alteração 598
Reino Paasilinna

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo das disposições adoptadas 
ao abrigo do n.º 2 do presente artigo, 
podem ser transferidas garantias de origem 
entre entidades em diferentes
Estados-Membros desde que sejam 
emitidas no que se refere à energia 
produzida a partir de fontes renováveis por 
instalações que tenham entrado em serviço 
após a data de entrada em vigor da presente 
directiva.

3. Sem prejuízo dos acordos bilaterais ou 
multilaterais entre Estados-Membros, 
podem ser transferidas garantias de origem 
entre entidades nesses Estados-Membros 
desde que sejam emitidas no que se refere 
à energia produzida a partir de fontes 
renováveis por instalações que tenham 
entrado em serviço após a data de entrada 
em vigor da presente directiva.

Or. en

Justificação

As isenções nos termos do n.º 2 do artigo 9.º são demasiado fracas e raramente aplicáveis. 
Por conseguinte, o n.º 2 do artigo 9.º deve ser suprimido e o n.º 3 do artigo 9.º alterado em 
conformidade.
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Alteração 599
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo das disposições adoptadas 
ao abrigo do n.º 2 do presente artigo, 
podem ser transferidas garantias de origem 
entre entidades em diferentes 
Estados-Membros desde que sejam 
emitidas no que se refere à energia 
produzida a partir de fontes renováveis por 
instalações que tenham entrado em serviço 
após a data de entrada em vigor da presente 
directiva.

3. Sem prejuízo das disposições adoptadas 
ao abrigo do n.º 2 do presente artigo, 
podem ser transferidas garantias de origem 
entre entidades em diferentes 
Estados-Membros desde que sejam 
emitidas no que se refere à energia 
produzida a partir de fontes renováveis por 
instalações que tenham entrado em serviço 
após a data de entrada em vigor da presente 
directiva ou que sejam emitidas para uma 
unidade de energia produzida a partir da 
biomassa.

Or. en

Justificação

No que se refere à energia baseada na biomassa, justifica-se permitir igualmente que as 
instalações já existentes transfiram garantias de origem. As instalações já existentes e as 
novas instalações baseadas na biomassa disputam as mesmas fontes de combustível, e a 
actual proposta daria origem a distorções nesse mercado: as instalações já existentes podem 
utilizar combustíveis fósseis, se não puderem competir em pé de igualdade com as instalações 
novas.

Alteração 600
Reino Paasilinna

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo das disposições adoptadas 
ao abrigo do n.º 2 do presente artigo, 
podem ser transferidas garantias de origem 
entre entidades em diferentes 
Estados-Membros desde que sejam 
emitidas no que se refere à energia 

3. Sem prejuízo das disposições adoptadas 
ao abrigo do n.º 2 do presente artigo, 
podem ser transferidas garantias de origem 
entre entidades em diferentes 
Estados-Membros desde que sejam 
emitidas no que se refere à energia 
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produzida a partir de fontes renováveis por 
instalações que tenham entrado em serviço 
após a data de entrada em vigor da presente 
directiva.

produzida a partir de fontes renováveis por 
instalações que tenham entrado em serviço 
após a data de entrada em vigor da presente 
directiva ou que sejam emitidas para uma 
unidade de energia produzida a partir da
biomassa.

Or. en

Justificação

Os produtores devem ser autorizados a transferir para outros Estados-Membros as garantias 
de origem emitidas para toda a energia produzida a partir de bioenergia.  A disponibilidade 
da biomassa é uma questão importante e as instalações novas e as já existentes concorrem 
para obter o combustível. Seria prejudicial do ponto de vista da concorrência tratar as 
instalações novas e as já existentes de forma diferente. Neste caso, as instalações já 
existentes poderiam acabar por utilizar combustíveis fósseis, em vez de bioenergia, já que as 
novas instalações poderiam pagar um preço mais elevado pela bioenergia.

Alteração 601
Eija-Riitta Korhola

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo das disposições adoptadas 
ao abrigo do n.º 2 do presente artigo, 
podem ser transferidas garantias de origem 
entre entidades em diferentes 
Estados-Membros desde que sejam 
emitidas no que se refere à energia 
produzida a partir de fontes renováveis por 
instalações que tenham entrado em serviço 
após a data de entrada em vigor da presente 
directiva.

3. Sem prejuízo das disposições adoptadas 
ao abrigo do n.º 2 do presente artigo, 
podem ser transferidas garantias de origem 
entre entidades em diferentes 
Estados-Membros desde que sejam 
emitidas no que se refere à energia 
produzida a partir de fontes renováveis por 
instalações que tenham entrado em serviço 
após a data de entrada em vigor da presente 
directiva ou que sejam emitidas para uma 
unidade de energia produzida a partir da 
biomassa.

Or. en

Justificação

Os produtores devem ser autorizados a transferir para outros Estados-Membros as garantias 
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de origem emitidas para toda a energia produzida a partir de bioenergia.  Além disso, seria 
prejudicial do ponto de vista da concorrência tratar as instalações novas e as já existentes de 
forma diferente.

Alteração 602
Werner Langen

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Tal transferência pode acompanhar a 
transferência da energia a que se refere a 
garantia de origem, ou pode ser 
independente dessa transferência.

Para a definição do momento da entrada 
em funcionamento, é determinante a data 
em que a instalação utiliza pela primeira 
vez fontes de energia renováveis. A
transferência pode acompanhar a 
transferência da energia a que se refere a 
garantia de origem, ou pode ser 
independente dessa transferência.

Or. de

Justificação

A conversão de centrais alimentadas com combustíveis fósseis em fontes de energia 
renováveis contribui tanto para o aumento da produção de electricidade proveniente de 
energias renováveis como a construção de novas instalações ou a ampliação das existentes.  
Sobretudo a conversão de instalações para a utilização conjugada de combustíveis fósseis e 
biogénicos ou o aumento da quota-parte de co-incineração da biomassa representa um 
grande potencial.    

Alteração 603
Eija-Riitta Korhola

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

As garantias de origem devem ser opcionais para os Estados-Membros a fim de assegurar o 
cumprimento das metas. As empresas não devem poder comercializar garantias de origem se 
o Estado-Membro não atingiu as suas metas intermédias.

Alteração 604
Gabriele Albertini

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Essa informação será publicada pela 
Comissão.

Or. it

Justificação

As restrições impostas às transferências entre pessoas correm o risco de limitar a 
contribuição que o comércio pode proporcionar à realização dos objectivos nacionais. Além 
disso, semelhante disposição parece contrariar o conteúdo da própria directiva, que autoriza 
a troca, entre Estados, de garantias de origem provenientes de implantações existentes. O 
regime de autorização prévia parece ser absolutamente discricionário, porquanto não está 
prevista a possibilidade de rejeição da adopção do dito sistema pela Comissão.
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Alteração 605
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Essa informação será publicada pela 
Comissão.

Or. de

Justificação

O comércio por intermédio de entidades viria contrariar estratégias nacionais de incentivo e 
acarretaria o aumento dos preços de utilização das energias renováveis. 

Alteração 606
Dirk Sterckx

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Essa informação será publicada pela 
Comissão.

Or. nl

Justificação

Não é lógico, num mercado interno europeu do gás e da electricidade, autorizar os Estados-
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Membros a imporem restrições sobre a transferência das garantias de origem entre Estados-
Membros. Além disso, tais restrições não são compatíveis com o terceiro pacote energético, 
que tem justamente por objectivo promover as trocas comerciais transfronteiriças no sector 
da energia.

Alteração 607
Reino Paasilinna

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Essa informação será publicada pela 
Comissão.

Or. en

Justificação

As isenções nos termos do n.º 2 do artigo 9.º são demasiado fracas e raramente aplicáveis. 
Por conseguinte, o n.º 2 do artigo 9.º deve ser suprimido, o n.º 3 do artigo 9.º alterado em 
conformidade e o n.º 4 do artigo 9.º suprimido.

Alteração 608
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Essa informação será publicada pela 
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Comissão.

Or. de

Justificação

A diferenciação entre certificados de garantia de transferência e garantias de origem faz 
caducar o sistema de autorização prévia.

Alteração 609
Werner Langen

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. As despesas necessárias com a 
ampliação da rede, para recepção e 
transferência de energias renováveis, 
serão suportadas pelo operador da rede.

Essa informação será publicada pela 
Comissão.

O operador da rede suportará os custos de 
eventuais operações de tratamento de 
níveis heterogéneos de alimentação das 
redes para efeito de fornecimento ulterior 
aos consumidores finais.  Os operadores 
de redes apurarão as despesas assim 
ocasionadas e procederão entre si à 
compensação das mesmas à escala 
europeia. 

Or. de

Justificação

Não é possível prever de forma cabal as consequências advenientes do comércio de garantias 
de origem entre entidades individuais. Há que evitar a repetição da experiência negativa com 
o comércio de emissões. Também neste caso as consequências não eram previsíveis, tendo o 
sistema surtido um impacto negativo, como a criação de lucros inesperados.    
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Alteração 610
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

4. Os Estados-Membros devem notificar a 
Comissão de qualquer sistema de 
autorização prévia que tencionem aplicar 
nos termos do n.º 2, e de quaisquer 
alterações ulteriores ao mesmo. A 
Comissão rejeitará sistemas de 
autorização prévia, se estes prejudicarem 
o mercado interno ou distorcerem a 
concorrência.

Or. en

Alteração 611
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O mais tardar até 31 de Dezembro de 
2014, em função da disponibilidade de 
dados, a Comissão avaliará a aplicação das 
disposições da presente directiva para a 
transferência de garantias de origem entre 
os Estados-Membros, bem como os seus 
custos e benefícios. Se necessário, 
apresentará propostas ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

5. O mais tardar até 31 de Dezembro de 
2014, em função da disponibilidade de 
dados, a Comissão avaliará a aplicação das 
disposições da presente directiva para a 
transferência de certificados de garantia 
de transferência entre os Estados-
Membros, bem como os seus custos e 
benefícios. Se necessário, apresentará 
propostas ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Or. de

Justificação

O certificado de transferência destina-se a provar a quota de energia renovável por parte dos 
Estados-Membros, ao passo que a garantia de origem serve de prova para os produtores, 
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fornecedores ou consumidores de energia. 

Alteração 612
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A
1. Os direitos de emissão comercializáveis 
para os biocombustíveis podem ser 
transferidos entre Estados-Membros 
desde que tenham sido emitidos para 
biocombustíveis fornecidos para consumo 
como combustíveis para transportes num
mercado comunitário.
2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o organismo competente mantenha 
um registo apropriado dessas 
transferências, nos termos do artigo 7.º.

Or. en

Justificação

O sistema de garantias de origem deveria ser alargado por forma a incluir os 
biocombustíveis num sistema separado de direitos de emissão comercializáveis, no intuito de 
proporcionar uma maior flexibilidade para o cumprimento dos objectivos em matéria de 
biocombustíveis e de evitar deslocações físicas desnecessárias de biocombustíveis. O sistema 
proposto será a interface com as actuais medidas regulamentares de apoio dos Estados-
Membros, tais como as obrigações em matéria de biocombustíveis, e tem como base e permite 
a harmonização dos sistemas de direitos de emissão comercializáveis para os 
biocombustíveis já existentes nos principais Estados-Membros da UE. 
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Alteração 613
Mechtild Rothe

Proposta de directiva
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º Suprimido
Efeitos do cancelamento das garantias de 

origem
Quando um organismo competente 
cancelar uma garantia de origem que não 
tenha ele mesmo emitido, uma quantidade 
equivalente de energia proveniente de 
fontes renováveis deve, para efeitos da 
avaliação do cumprimento dos requisitos 
da presente directiva no que respeita às 
metas nacionais:
(a) ser deduzida da quantidade de energia 
proveniente de fontes renováveis que é 
considerada, no referente ao ano de 
produção da energia especificado na 
garantia de origem, na avaliação do 
cumprimento pelo Estado-Membro do 
organismo competente que emitiu a 
garantia de origem; e
(b) ser adicionada à quantidade de 
energia proveniente de fontes renováveis 
que é considerada, no referente ao ano de 
produção da energia especificado na 
garantia de origem, na avaliação do 
cumprimento pelo Estado-Membro do 
organismo competente que cancelou a 
garantia de origem.

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 
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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 614
Vladimír Remek

Proposta de directiva
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

Efeitos do cancelamento das garantias de 
origem

Cumprimento de metas conjuntas

Quando um organismo competente 
cancelar uma garantia de origem que não 
tenha ele mesmo emitido, uma quantidade 
equivalente de energia proveniente de 
fontes renováveis deve, para efeitos da 
avaliação do cumprimento dos requisitos 
da presente directiva no que respeita às 
metas nacionais:

1. Dois ou mais Estados-Membros podem 
acordar em combinar os seus objectivos e 
estabelecer regimes de apoio comuns com 
vista a atingi-los conjuntamente.

(a) ser deduzida da quantidade de energia 
proveniente de fontes renováveis que é 
considerada, no referente ao ano de 
produção da energia especificado na 
garantia de origem, na avaliação do 
cumprimento pelo Estado-Membro do 
organismo competente que emitiu a 
garantia de origem; e

2. Se dois ou mais Estados-Membros 
decidirem, numa base voluntária, realizar 
em conjunto as suas metas nos termos do 
artigo 3.º, as metas serão calculadas 
conjuntamente para o grupo de 
Estados-Membros envolvidos como média 
das respectivas metas singulares e metas 
mínimas globais, nos termos das partes A 
e B do anexo I, ponderada com o 
consumo final de energia previsto em 
cada um dos Estados-Membros envolvidos 
até 2020.

(b) ser adicionada à quantidade de 
energia proveniente de fontes renováveis 
que é considerada, no referente ao ano de 
produção da energia especificado na 
garantia de origem, na avaliação do 
cumprimento pelo Estado-Membro do 
organismo competente que cancelou a 
garantia de origem.

Or. en
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Justificação

A proposta original de comércio com garantias é demasiado burocrática e colocaria em 
desvantagem 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 europeia. A nova proposta tem o mesmo objectivo que a 
proposta original da Comissão sobre o comércio com garantias de origem – ou seja, permite 
a transferência flexível dos objectivos entre os Estados-Membros  – mas, ao mesmo tempo, 
não ameaça o sistema nacional de apoio e possibilita que os Estados-Membros controlem o 
cumprimento dos seus objectivos.

Alteração 615
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposta de directiva
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

Efeitos do cancelamento das garantias de 
origem

Cumprimento de metas conjuntas e 
regimes de apoio comuns

Quando um organismo competente 
cancelar uma garantia de origem que não 
tenha ele mesmo emitido, uma quantidade 
equivalente de energia proveniente de 
fontes renováveis deve, para efeitos da 
avaliação do cumprimento dos requisitos 
da presente directiva no que respeita às 
metas nacionais:

1. Dois ou mais Estados-Membros podem 
acordar em combinar os seus objectivos e 
estabelecer regimes de apoio comuns com 
vista a atingi-los conjuntamente.

(a) ser deduzida da quantidade de energia 
proveniente de fontes renováveis que é 
considerada, no referente ao ano de 
produção da energia especificado na 
garantia de origem, na avaliação do 
cumprimento pelo Estado-Membro do 
organismo competente que emitiu a 
garantia de origem; e

2. Se dois ou mais Estados-Membros 
decidirem, numa base voluntária, realizar 
em conjunto as suas metas nos termos do 
artigo 3.º, as metas serão calculadas 
conjuntamente para o grupo de 
Estados-Membros envolvidos como média 
das respectivas metas singulares e metas 
mínimas globais, nos termos das partes A 
e B do anexo I, ponderada com o 
consumo final de energia previsto em 
cada um dos Estados-Membros envolvidos 
até 2020.

(b) ser adicionada à quantidade de 
energia proveniente de fontes renováveis 
que é considerada, no referente ao ano de 
produção da energia especificado na 
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garantia de origem, na avaliação do 
cumprimento pelo Estado-Membro do 
organismo competente que cancelou a 
garantia de origem.

Or. en

Alteração 616
Jerzy Buzek

Proposta de directiva
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

Efeitos do cancelamento das garantias de 
origem

Cumprimento de metas conjuntas

Quando um organismo competente 
cancelar uma garantia de origem que não 
tenha ele mesmo emitido, uma quantidade 
equivalente de energia proveniente de 
fontes renováveis deve, para efeitos da 
avaliação do cumprimento dos requisitos 
da presente directiva no que respeita às 
metas nacionais:

Dois ou mais Estados-Membros podem 
acordar em combinar os seus objectivos e 
estabelecer regimes de apoio comuns com 
vista a atingi-los conjuntamente.

(a) ser deduzida da quantidade de energia 
proveniente de fontes renováveis que é 
considerada, no referente ao ano de 
produção da energia especificado na 
garantia de origem, na avaliação do 
cumprimento pelo Estado-Membro do 
organismo competente que emitiu a 
garantia de origem; e

Se dois ou mais Estados-Membros 
decidirem, numa base voluntária, realizar 
em conjunto as suas metas nos termos do 
artigo 3.º, as metas serão calculadas 
conjuntamente para o grupo de 
Estados-Membros envolvidos como média 
das respectivas metas singulares e metas 
mínimas globais, nos termos das partes A 
e B do anexo I, ponderada com o 
consumo final de energia previsto em 
cada um dos Estados-Membros envolvidos 
até 2020.

(b) ser adicionada à quantidade de 
energia proveniente de fontes renováveis 
que é considerada, no referente ao ano de 
produção da energia especificado na 
garantia de origem, na avaliação do 
cumprimento pelo Estado-Membro do 
organismo competente que cancelou a 
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garantia de origem.

Or. en

Justificação

Esta disposição permite que os Estados-Membros combinem os seus objectivos e os realizem 
conjuntamente, incluindo a criação de regimes de apoio comuns. Resta determinar a fórmula 
para o cálculo do objectivo combinado.

Alteração 617
Fiona Hall

Proposta de directiva
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

Efeitos do cancelamento das garantias de 
origem

Efeitos dos projectos entre 
Estados-Membros

Quando um organismo competente 
cancelar uma garantia de origem que não 
tenha ele mesmo emitido, uma quantidade 
equivalente de energia proveniente de 
fontes renováveis deve, para efeitos da 
avaliação do cumprimento dos requisitos 
da presente directiva no que respeita às 
metas nacionais:

1. No prazo de 3 meses a contar do final 
de cada ano abrangido pelo período 
especificado na alínea d) do n.º 2 do 
artigo 7.º, o Estado-Membro que tenha 
apresentado a notificação nos termos do 
artigo 7.º deve emitir um certificado 
indicando:

(a) ser deduzida da quantidade de energia 
proveniente de fontes renováveis que é 
considerada, no referente ao ano de 
produção da energia especificado na 
garantia de origem, na avaliação do 
cumprimento pelo Estado-Membro do 
organismo competente que emitiu a 
garantia de origem; e

(a) a quantidade total de electricidade, 
energia de aquecimento ou arrefecimento 
produzida durante o ano a partir de fontes 
de energia renováveis pela instalação que 
tenha sido objecto da notificação nos 
termos do artigo 7.º; e

(b) ser adicionada à quantidade de 
energia proveniente de fontes renováveis 
que é considerada, no referente ao ano de 
produção da energia especificado na 
garantia de origem, na avaliação do 
cumprimento pelo Estado-Membro do 
organismo competente que cancelou a 
garantia de origem.

(b) a quantidade de electricidade, energia 
de aquecimento ou arrefecimento 
produzida durante o ano a partir de fontes 
de energia renováveis pela instalação que  
deverá contribuir para os objectivos 
nacionais de outro Estado-Membro em 
conformidade com os termos da 
notificação.
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2. O Estado-Membro deve enviar o 
certificado ao Estado-Membro em 
benefício do qual tenha sido feita a 
notificação.
3. Para efeitos de avaliação do 
cumprimento das disposições da presente 
directiva relativas aos objectivos 
nacionais, a quantidade de electricidade, 
energia de aquecimento ou arrefecimento 
produzida a partir de fontes de energia 
renováveis certificada em conformidade 
com a alínea b) do n.º 1 deve:
(a) ser deduzida da quantidade de energia 
proveniente de fontes renováveis tomada 
em consideração ao avaliar a 
conformidade do Estado-Membro que 
emite o certificado nos termos do n.º 1; e
(b) ser adicionada à quantidade de 
energia proveniente de fontes renováveis 
tomada em consideração ao avaliar a 
conformidade do Estado-Membro que 
recebe o certificado nos termos do n.º 2.

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 618
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta de directiva
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

Quando um organismo competente 
cancelar uma garantia de origem que não 
tenha ele mesmo emitido, uma quantidade 
equivalente de energia proveniente de 
fontes renováveis deve, para efeitos da 

Para efeitos da avaliação do cumprimento 
dos requisitos da presente directiva no que 
respeita às metas nacionais, no ano em que 
a energia é produzida:
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avaliação do cumprimento dos requisitos 
da presente directiva no que respeita às 
metas nacionais:
(a) ser deduzida da quantidade de energia 
proveniente de fontes renováveis que é 
considerada, no referente ao ano de 
produção da energia especificado na 
garantia de origem, na avaliação do 
cumprimento pelo Estado-Membro do 
organismo competente que emitiu a 
garantia de origem; e

(a) a quantidade de energia proveniente de 
fontes renováveis relativamente à qual o 
organismo competente nos termos do 
artigo 7.º tenha emitido um certificado de  
transferência será deduzida da 
quantidade de energia proveniente de 
fontes renováveis; e   

(b) ser adicionada à quantidade de energia 
proveniente de fontes renováveis que é 
considerada, no referente ao ano de 
produção da energia especificado na 
garantia de origem, na avaliação do 
cumprimento pelo Estado-Membro do 
organismo competente que cancelou a 
garantia de origem.

(b) a quantidade de energia proveniente de 
fontes renováveis relativamente à qual o 
organismo competente nos termos do 
artigo 7.º tenha cancelado um certificado 
de transferência será adicionada à 
quantidade de energia proveniente de 
fontes renováveis.

Or. de

Justificação

A presente alteração visa simplificar e clarificar a avaliação do cumprimento das metas 
nacionais pelos Estados-Membros. 

Alteração 619
Fiona Hall

Proposta de directiva
Artigo 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º-A
Transferências estatísticas entre 

Estados-Membros
1. Um Estado-Membro cuja quota de 
energia proveniente de fontes renováveis 
tenha sido igual ou superior à trajectória 
vinculativa estabelecida na Parte B do 
Anexo I no período de dois anos 
imediatamente anterior pode tomar 
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medidas para a transferência estatística 
de uma certa quantidade de energia 
proveniente de fontes renováveis para 
outro Estado-Membro. A quantidade 
transferida será:
(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) 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.
2. As medidas referidas no n.º 1 podem ter 
efeito durante um ou mais anos. Devem 
ser notificadas à Comissão o mais tardar 
3 meses após o final do primeiro ano de 
vigência.

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 620
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º-A

Os Estados-Membros devem assegurar 
que, quando um organismo competente 
cancele direitos de emissão 
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comercializáveis para os biocombustíveis 
não emitidos por si, uma quantidade 
equivalente de biocombustíveis seja:
(a) deduzida do registo, nos termos do 
artigo 7.º, no Estado-Membro que emitiu 
os direitos de emissão comercializáveis 
para os biocombustíveis; e
(b) adicionada ao registo, nos termos do 
artigo 7.º, no Estado-Membro que 
cancelou os direitos de emissão 
comercializáveis para os biocombustíveis.

Or. en

Justificação

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

Alteração 621
Paul Rübig

Proposta de directiva
Artigo 11.º

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do n.º 9 do artigo 5.º, do n.º 2 
do artigo 6.°, do n.º 2 do artigo 8.° e do n.º
3 do artigo 9.°, as unidades de energias 
renováveis imputáveis a um aumento da 
capacidade de uma instalação serão 
tratadas como se tivessem sido produzidas 
por uma outra instalação que tenha entrado 
em serviço no momento em que ocorreu o 
aumento de capacidade. 

Para efeitos do n.º 9 do artigo 5.º, do n.º 2 
do artigo 6.°, do n.º 1 do artigo 7.º, do n.º 2 
do artigo 8.° e dos n.º s 2 e 3 do artigo 9.°, 
as unidades de energias renováveis 
imputáveis a um aumento da capacidade 
ou da produtibilidade média de uma 
instalação serão tratadas como se tivessem 
sido produzidas por uma outra instalação 
que tenha entrado em serviço no momento 
em que ocorreu o aumento de capacidade 
ou da produtibilidade média. 
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Or. de

Justificação

A execução de acções tendentes a optimizar as centrais hidroeléctricas é passível de 
aumentar a sua eficácia, mas também a sua produtibilidade média. A título de exemplo, neste 
contexto, refira-se uma nova derivação para uma central hidroeléctrica de albufeira. A 
produção adicional de electricidade que, deste modo, é possível gerar tem de ficar 
consignada na Directiva relativa às fontes renováveis de energia.   

Alteração 622
Werner Langen

Proposta de directiva
Artigo 11.º

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do n.º 9 do artigo 5.º, do n.º 2 
do artigo 6.°, do n.º 2 do artigo 8.° e do n.º
3 do artigo 9.°, as unidades de energias 
renováveis imputáveis a um aumento da 
capacidade de uma instalação serão 
tratadas como se tivessem sido produzidas 
por uma outra instalação que tenha entrado 
em serviço no momento em que ocorreu o 
aumento de capacidade.

Para efeitos do n.º 9 do artigo 5.º, do n.º 2 
do artigo 6.°, do n.º 2 do artigo 8.° e do n.º
3 do artigo 9.°, as unidades de energias 
renováveis imputáveis a um aumento da 
capacidade de uma instalação ou da quota-
parte de co-incineração de fontes 
renováveis de energia serão tratadas como 
se tivessem sido produzidas por uma outra 
instalação que tenha entrado em serviço no 
momento em que ocorreu o aumento de 
capacidade.

Or. de

Justificação

A co-incineração de biomassa constitui uma medida eficaz para reduzir a utilização de 
combustíveis tradicionais e, deste modo, as emissões com efeito de estufa e a dependência da 
UE de energias primárias.
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Alteração 623
Reino Paasilinna

Proposta de directiva
Artigo 11

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do n.º 9 do artigo 5.º, do n.° 2 
do artigo 6.°, do n.° 2 do artigo 8.° e do n.° 
3 do artigo 9.°, as unidades de energias 
renováveis imputáveis a um aumento da 
capacidade de uma instalação serão 
tratadas como se tivessem sido produzidas 
por uma outra instalação que tenha entrado 
em serviço no momento em que ocorreu o 
aumento de capacidade.

Para efeitos do n.º 9 do artigo 5.º, do n.° 2 
do artigo 6.°, do n.° 2 do artigo 8.° e do n.° 
3 do artigo 9.°, as unidades de energias 
renováveis imputáveis a um aumento da 
capacidade renovável de uma instalação 
serão tratadas como se tivessem sido 
produzidas por uma outra instalação que 
tenha entrado em serviço no momento em 
que ocorreu o aumento de capacidade.

Or. en

Justificação

O artigo 11.º deve ser alterado com vista a ter em conta a promoção da bioenergia no 
sistema de garantias de origem. As disposições aplicáveis às novas instalações, que tenham 
entrado em serviço após a entrada em vigor da directiva, devem aplicar-se a um aumento da 
quota de bioenergia numa instalação que utilize dois ou mais tipos de combustível após a 
entrada em vigor da directiva. É importante que a directiva promova uma utilização cada vez 
maior da bioenergia nas instalações já existentes.

Alteração 624
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva
Artigo 11

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do n.º 9 do artigo 5.º, do n.° 2 
do artigo 6.°, do n.° 2 do artigo 8.° e do n.° 
3 do artigo 9.°, as unidades de energias 
renováveis imputáveis a um aumento da 
capacidade de uma instalação serão 
tratadas como se tivessem sido produzidas 
por uma outra instalação que tenha entrado 
em serviço no momento em que ocorreu o 

Para efeitos do n.º 9 do artigo 5.º, do n.° 2 
do artigo 6.°, do n.° 2 do artigo 8.° e do n.° 
3 do artigo 9.°, as unidades de energias 
renováveis imputáveis a um aumento da 
capacidade renovável de uma instalação 
serão tratadas como se tivessem sido 
produzidas por uma outra instalação que 
tenha entrado em serviço no momento em 



PE409.384v01-00 84/136 AM\730537PT.doc

PT

aumento de capacidade. que ocorreu o aumento de capacidade.

Or. en

Alteração 625
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Artigo 11

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do n.º 9 do artigo 5.º, do n.° 2 
do artigo 6.°, do n.° 2 do artigo 8.° e do n.° 
3 do artigo 9.°, as unidades de energias 
renováveis imputáveis a um aumento da 
capacidade de uma instalação serão 
tratadas como se tivessem sido produzidas 
por uma outra instalação que tenha entrado 
em serviço no momento em que ocorreu o 
aumento de capacidade.

Para efeitos do n.º 9 do artigo 5.º, do n.° 2 
do artigo 6.°, do n.° 2 do artigo 8.° e do n.° 
3 do artigo 9.°, as unidades de energias 
renováveis imputáveis a um aumento da 
capacidade renovável de uma instalação 
serão tratadas como se tivessem sido 
produzidas por uma outra instalação que 
tenha entrado em serviço no momento em 
que ocorreu o aumento de capacidade.

Or. en

Justificação

Uma maneira possível de aumentar a utilização de fontes de energia renováveis é substituir 
os combustíveis fósseis pela biomassa. Isto deve considerar-se uma nova capacidade no 
contexto das garantias de origem.

Alteração 626
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º-A
Defesa dos consumidores

1. Os Estados-Membros que aplicam 
sistemas de apoio à energia produzida a 
partir de fontes renováveis exigirão a 
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apresentação de garantias de origem para 
a energia que beneficia do apoio. Os 
Estados-Membros clarificarão igualmente 
como essas garantias de origem são 
atribuídas aos consumidores finais da 
energia ou aos seus fornecedores.
2. Os Estados-Membros exigirão aos 
fornecedores que vendem aos 
consumidores finais energia produzida a 
partir de energias renováveis, e que 
comunicam este facto aos clientes ou ao 
público, com uma referência aos 
benefícios ambientais ou outros das 
energias renováveis, que assegurem uma 
adicionalidade mínima de, pelo menos, 
um terço da energia proveniente de fontes 
renováveis vendida aos consumidores 
finais que exceda os objectivos
estabelecidos nas partes A e B do anexo I. 
Para este efeito, os Estados-Membros 
solicitarão a esses fornecedores que 
apresentem garantias de origem para o 
cancelamento de instalações que tenham 
entrado em serviço após a data de entrada 
em vigor da presente directiva, que 
correspondam à quota de adicionalidade 
exigida e tenham sido emitidas para a 
produção de energia que não seja tomada 
em consideração para avaliar a 
conformidade de qualquer 
Estado-Membro com as disposições da 
presente directiva em matéria de 
objectivos nacionais. Os 
Estados-Membros tornarão isto possível 
autorizando as instalações a excluir a sua 
produção de energia da quantidade de 
energia proveniente de fontes de energia 
renováveis nesse Estado-Membro, nos 
termos do artigo 5.º, optando, por 
exemplo, por ser excluídas de regimes de 
apoio.
Os Estados-Membros tomarão todas as 
medidas necessárias para assegurar o 
cumprimento dos requisitos do presente 
parágrafo.

Or. en
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Justificação

A electricidade "verde" deve garantir ao consumidor "adicionalidade" em relação aos 
sistemas de apoio nacionais existentes. Isto pode conseguir-se adquirindo certificados 
comprovativos da transferência numa base voluntária.

Alteração 627
Reino Paasilinna

Proposta de directiva
Artigo 12

Texto da Comissão Alteração

Este artigo é suprimido.

Or. en

Justificação

O artigo 12.º deve ser suprimido na sua totalidade, pois a aplicação destas disposições teria 
um impacto desproporcionado na legislação dos Estados-Membros em matéria de 
ordenamento do território e regulamentos de construção, bem como nos procedimentos 
legais, enquanto o impacto para a promoção das energias renováveis seria mínimo.

Alteração 628
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que quaisquer regras nacionais relativas 
aos processos de autorização, certificação e 
licenciamento que se aplicam a instalações 
de produção de electricidade, aquecimento 
ou arrefecimento a partir de fontes 
renováveis, e ao processo de transformação 
de biomassa em biocombustíveis ou outros 
produtos energéticos, sejam proporcionais 
e necessárias.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que quaisquer regras nacionais relativas 
aos processos de autorização, certificação e 
licenciamento que se aplicam a instalações
e infra-estruturas associadas da rede de 
transporte e distribuição destinadas à
produção de electricidade, aquecimento ou 
arrefecimento a partir de fontes renováveis, 
e ao processo de transformação de 
biomassa em biocombustíveis ou outros 
produtos energéticos, sejam proporcionais 
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e necessárias.

Or. en

Justificação

Preocupa especialmente as partes interessadas a questão das autorizações de construção 
para projectos de infra-estruturas de transporte e distribuição. A necessidade de redes e 
interligações mais poderosas requer a simplificação e a melhoria do processo de 
autorização.

Alteração 629
Romana Jordan Cizelj

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

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que quaisquer regras nacionais relativas 
aos processos de autorização, certificação e 
licenciamento que se aplicam a instalações 
de produção de electricidade, aquecimento 
ou arrefecimento a partir de fontes 
renováveis, e ao processo de transformação 
de biomassa em biocombustíveis ou outros 
produtos energéticos, sejam proporcionais 
e necessárias.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que quaisquer regras nacionais relativas 
aos processos de autorização, certificação e 
licenciamento que se aplicam a instalações 
de produção de electricidade, bem como as 
respectivas infra-estruturas de redes, 
aquecimento ou arrefecimento a partir de 
fontes renováveis, e ao processo de 
transformação de biomassa em 
biocombustíveis ou outros produtos 
energéticos, sejam proporcionais e 
necessárias.

Or. sl

Alteração 630
Mia De Vits, Philippe Busquin

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que quaisquer regras nacionais relativas 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que quaisquer regras nacionais relativas 
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aos processos de autorização, certificação e 
licenciamento que se aplicam a instalações 
de produção de electricidade, aquecimento 
ou arrefecimento a partir de fontes 
renováveis, e ao processo de transformação 
de biomassa em biocombustíveis ou outros 
produtos energéticos, sejam proporcionais 
e necessárias.

aos processos de autorização, certificação e 
licenciamento que se aplicam a linhas de 
transmissão e distribuição, instalações de 
produção de electricidade, aquecimento ou 
arrefecimento a partir de fontes renováveis, 
e ao processo de transformação de 
biomassa em biocombustíveis ou outros 
produtos energéticos, sejam proporcionais 
e necessárias.

Or. en

Justificação

O desenvolvimento da E-FER aumentará a necessidade de redes e interligações mais 
poderosas. Para que os operadores das redes de transporte possam satisfazer esta 
necessidade, é importante que as autoridades acelerem e aperfeiçoem o processo de 
autorização.

Alteração 631
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que quaisquer regras nacionais relativas 
aos processos de autorização, certificação e 
licenciamento que se aplicam a instalações 
de produção de electricidade, aquecimento 
ou arrefecimento a partir de fontes 
renováveis, e ao processo de transformação 
de biomassa em biocombustíveis ou outros 
produtos energéticos, sejam proporcionais 
e necessárias.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que quaisquer regras nacionais relativas 
aos processos de autorização, certificação e 
licenciamento que se aplicam a instalações
e infra-estruturas da rede associadas de 
produção de electricidade, aquecimento ou 
arrefecimento a partir de fontes renováveis, 
e ao processo de transformação de 
biomassa em biocombustíveis ou outros 
produtos energéticos, sejam proporcionais 
e necessárias.

Or. en

Justificação

Convém deixar clara a conveniência de implementar medidas proporcionadas e necessárias 
para as redes, bem como para a produção de energias renováveis.
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Alteração 632
Lena Ek

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem, em especial,
assegurar que:

Os Estados-Membros podem, se for caso 
disso, assegurar que:

Or. en

Justificação

O mercado da electricidade nórdico baseia-se nos princípios do mercado. Por conseguinte, é 
impossível o acesso prioritário, em virtude de tudo se basear em contratos comerciais 
voluntários.

Alteração 633
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) as responsabilidades respectivas dos 
organismos administrativos nacionais, 
regionais e locais pelos processos de 
autorização, certificação e licenciamento 
sejam claramente definidas, com prazos 
precisos para a aprovação dos pedidos de 
planeamento e construção;

(a) as responsabilidades respectivas dos 
organismos administrativos nacionais, 
regionais e locais pelos processos de 
autorização, certificação e licenciamento 
sejam claramente definidas, incluindo o 
ordenamento do território, com prazos
curtos e precisos para a aprovação dos 
pedidos de planeamento e construção, e 
que a administração funcione como 
"balcão único" para os requerentes;

Or. en

Justificação

É importante que os requerentes, os investidores e os responsáveis por projectos de energias 
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renováveis não sejam intimidados por procedimentos morosos e complicados nos Estados-
Membros. Os procedimentos administrativos para as autorizações de construção, incluindo o 
ordenamento do território, devem ser acelerados e tornar-se mais transparentes.

Alteração 634
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) as regras que regem a autorização, 
certificação e licenciamento sejam 
objectivas, transparentes e não 
discriminatórias e tenham plenamente em 
conta as particularidades de cada uma das 
tecnologias energéticas renováveis;

(c) as regras que regem a autorização, 
certificação e licenciamento e a sua 
aplicação sejam objectivas, transparentes,
não discriminatórias, proporcionadas e 
necessárias e tenham plenamente em conta 
as particularidades de cada uma das 
tecnologias energéticas renováveis; as 
regras aplicáveis às actividades 
poluidoras, como as incluídas na 
Directiva 2008/1/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 15 de Janeiro 
de 2008, relativa à prevenção e controlo 
integrados da poluição (versão 
codificada)1 (Directiva IPPC), não são 
apropriadas para as instalações de 
energias renováveis que não produzem 
resíduos poluentes durante o seu ciclo de 
vida, e não devem aplicar-se a tais 
instalações.
1 JO L 24 de 29.1.2008, p. 8.

Or. en

Justificação

Não é possível aceitar abusos ou encargos criados artificialmente para projectos no domínio 
das energias renováveis, tratando-os injustificadamente como se fossem projectos com um 
elevado risco para a saúde. O organismo administrativo responsável pela autorização, 
certificação e licenciamento deve ser objectivo, transparente, não discriminatório e 
proporcionado quando tomar decisões sobre projectos específicos.
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Alteração 635
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 1 - alínea c-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) sejam aprovados automaticamente 
os pedidos de planeamento e 
licenciamento de instalações de energias 
renováveis quando o organismo de 
autorização não tiver respondido dentro 
dos prazos fixados;

Or. en

Alteração 636
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 1 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-B) seja instituído um organismo 
administrativo único, responsável por 
processar os pedidos de autorização, 
certificação e licenciamento de 
instalações de energias renováveis e por 
prestar assistência aos requerentes;

Or. en

Alteração 637
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) sejam elaboradas orientações claras 
para o desenvolvimento de projectos no 
domínio das energias renováveis em zonas 
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designadas ao abrigo da legislação 
comunitária em matéria de ambiente;

Or. en

Justificação

Uma vez que a legislação ambiental da UE (por exemplo, as directivas "Habitats" e "Aves") 
foi abusivamente utilizada em várias ocasiões para recusar projectos importantes de 
produção de energias renováveis, é necessário especificar que as avaliações de impacto 
ambiental devem ter em devida conta o potencial desses projectos para atingir os objectivos 
vinculativos da UE no domínio das alterações climáticas e das energias renováveis.

Alteração 638
Umberto Guidoni

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) sejam fixados prazos temporários, 
após o termo dos quais as autorizações 
necessárias à construção e à exploração 
das implantações alimentadas por fontes 
renováveis se consideram concedidas 
automaticamente, quando não tenha 
havido uma recusa explícita por parte das 
autoridades competentes;

Or. it

Justificação

O consentimento tácito constitui um elemento fundamental para assegurar que haja 
confiança por parte nas entidades que investem no sector das fontes renováveis, não podendo 
a sua introdução ser deixada à discrição dos Estados-Membros.
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Alteração 639
Mechtild Rothe

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) os encargos administrativos pagos pelos 
consumidores, urbanistas, arquitectos, 
construtores e instaladores e fornecedores 
de equipamento e sistemas sejam 
transparentes e proporcionais aos custos;

(e) os encargos administrativos pagos pelos 
consumidores, urbanistas, arquitectos, 
construtores e instaladores e fornecedores 
de equipamento e sistemas sejam 
transparentes e proporcionais aos custos e 
não constituam uma tributação oculta dos 
recursos;

Or. en

Justificação

Disposição já acordada pelo Parlamento Europeu no relatório de iniciativa da deputada 
Mechtild Rothe sobre aquecimento e refrigeração produzidos a partir de fontes de energia 
renováveis (2005/2122(INI)).

Alteração 640
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) sejam estabelecidos procedimentos de 
autorização menos pesados para os 
projectos de menores dimensões; e

(f) sejam estabelecidos procedimentos de 
autorização menos pesados e simplificados
para os projectos de menores dimensões; e

Or. en
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Alteração 641
Umberto Guidoni

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) sejam estabelecidos procedimentos de 
autorização menos pesados para os 
projectos de menores dimensões; e

(f) sejam estabelecidos procedimentos de 
autorização simplificados para os projectos 
de menores dimensões; e

Or. it

Justificação

É importante simplificar os procedimentos de autorização, em particular para as 
implantações de pequenas dimensões.

Alteração 642
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) sejam aplicadas medidas 
regulamentares apropriadas e benefícios 
fiscais para promover a utilização mais 
rentável dos sistemas de energias 
renováveis e das redes associadas de 
aquecimento e arrefecimento;

Or. en

Justificação

É muito importante que os Estados-Membros proporcionem aos organismos administrativos 
locais um quadro regulamentar e fiscal (planeamento e desenvolvimento urbano, etc.) que 
assegure as fontes e opções de aprovisionamento mais rentáveis para o desenvolvimento do 
aquecimento e arrefecimento urbano.
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Alteração 643
Mia De Vits, Philippe Busquin

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem definir 
claramente as especificações técnicas a 
cumprir pelo equipamento e sistemas de 
energias renováveis a fim de poderem 
beneficiar de regimes de apoio. Quando 
existirem normas europeias, incluindo 
rótulos ecológicos, rótulos energéticos e 
outros sistemas de referência técnica 
estabelecidos pelos organismos de 
normalização europeus, tais especificações 
técnicas serão expressas em termos dessas 
normas. As especificações técnicas não 
devem impor o local onde devem ser 
certificados o equipamento e os sistemas.

2. Os Estados-Membros devem definir 
claramente as especificações técnicas a 
cumprir pelo equipamento e sistemas de 
energias renováveis a fim de poderem ser 
ligados à rede e beneficiar de regimes de 
apoio. Quando existirem normas europeias, 
incluindo rótulos ecológicos, rótulos 
energéticos e outros sistemas de referência 
técnica estabelecidos pelos organismos de 
normalização europeus, tais especificações 
técnicas serão expressas em termos dessas 
normas. As especificações técnicas não 
devem impor o local onde devem ser 
certificados o equipamento e os sistemas.

Or. en

Justificação

Para que os operadores das redes de transporte possam garantir a segurança e a 
conformidade da rede eléctrica, as instalações que desejem ligar-se à rede devem respeitar 
os códigos de rede.

Alteração 644
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem definir 
claramente as especificações técnicas a 
cumprir pelo equipamento e sistemas de 
energias renováveis a fim de poderem 
beneficiar de regimes de apoio. Quando 
existirem normas europeias, incluindo 
rótulos ecológicos, rótulos energéticos e 

2. Os Estados-Membros devem definir 
claramente as especificações técnicas a 
cumprir pelo equipamento e sistemas de 
energias renováveis a fim de poderem ser 
ligados à rede e beneficiar de regimes de 
apoio. Quando existirem normas europeias, 
incluindo rótulos ecológicos, rótulos 
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outros sistemas de referência técnica 
estabelecidos pelos organismos de 
normalização europeus, tais especificações 
técnicas serão expressas em termos dessas 
normas. As especificações técnicas não 
devem impor o local onde devem ser 
certificados o equipamento e os sistemas.

energéticos e outros sistemas de referência 
técnica estabelecidos pelos organismos de 
normalização europeus, tais especificações 
técnicas serão expressas em termos dessas 
normas. As especificações técnicas não 
devem impor o local onde devem ser 
certificados o equipamento e os sistemas.

Or. en

Justificação

Para que os operadores das redes de transporte possam garantir a segurança e a 
conformidade da rede, as instalações de energias renováveis devem respeitar os códigos de 
rede.

Alteração 645
Françoise Grossetête

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem exigir que 
os organismos administrativos locais e 
regionais considerem a instalação de 
equipamento e sistemas para a utilização 
de energia de aquecimento, arrefecimento e 
electricidade provenientes de fontes 
renováveis, e para aquecimento e 
arrefecimento urbano, ao planearem, 
projectarem, construírem e renovarem 
zonas industriais ou residenciais.

3. Os Estados-Membros devem exigir que 
os organismos administrativos locais e 
regionais assegurem a instalação de 
equipamento e sistemas que permitam 
uma combinação óptima de fontes de 
energia renováveis e tecnologias de 
elevada eficiência para a utilização de 
energia de aquecimento, arrefecimento e 
electricidade, e para aquecimento e 
arrefecimento urbano, ao planearem, 
projectarem, construírem e renovarem 
zonas industriais ou residenciais.

Or. en

Justificação

As políticas devem ser definidas em termos de obrigações baseadas em resultados e não em 
termos de meios. Isto exige uma combinação óptima de fontes de energia renováveis e de 
tecnologias de elevada eficiência, e não apenas uma das opções. Além disso, determinados 
edifícios podem não dispor de fontes de energia renováveis. A eficiência energética é 
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essencial para atingir os objectivos de 2020, o que é importante para os edifícios, tanto mais 
que estes oferecem um potencial de eficiência energética considerável.

Alteração 646
Anne Laperrouze

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem exigir que 
os organismos administrativos locais e 
regionais considerem a instalação de 
equipamento e sistemas para a utilização 
de energia de aquecimento, arrefecimento e 
electricidade provenientes de fontes 
renováveis, e para aquecimento e 
arrefecimento urbano, ao planearem, 
projectarem, construírem e renovarem 
zonas industriais ou residenciais.

3. Os Estados-Membros devem exigir que 
os organismos administrativos locais e 
regionais assegurem a instalação de 
equipamento e sistemas que permitam 
uma combinação óptima de fontes de 
energia renováveis e tecnologias de 
elevada eficiência para a utilização de 
energia de aquecimento, arrefecimento e 
electricidade, e para aquecimento e 
arrefecimento urbano, ao planearem, 
projectarem, construírem e renovarem 
zonas industriais ou residenciais.

Or. en

Justificação

As políticas devem ser definidas em termos de obrigações baseadas em resultados e não em 
termos de meios. Isto exige uma combinação óptima de fontes de energia renováveis e de 
tecnologias de elevada eficiência, e não apenas uma das opções. Além disso, determinados 
edifícios podem não dispor de fontes de energia renováveis. A eficiência energética é 
essencial para atingir os objectivos de 2020, o que é importante para os edifícios, tanto mais 
que estes oferecem um potencial de eficiência energética considerável.

Alteração 647
Françoise Grossetête

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem exigir que 3. Os Estados-Membros devem exigir que 
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os organismos administrativos locais e 
regionais considerem a instalação de 
equipamento e sistemas para a utilização 
de energia de aquecimento, arrefecimento e 
electricidade provenientes de fontes 
renováveis, e para aquecimento e 
arrefecimento urbano, ao planearem, 
projectarem, construírem e renovarem 
zonas industriais ou residenciais.

os organismos administrativos locais e 
regionais considerem a instalação de 
equipamento e sistemas para a utilização 
de energia de aquecimento, arrefecimento e 
electricidade provenientes de fontes 
renováveis, e de equipamento e sistemas 
para aquecimento e arrefecimento urbano 
baseados em instalações de cogeração, ao 
planearem, projectarem, construírem e 
renovarem zonas industriais ou 
residenciais.

Or. fr

Justificação

A biomassa é um recurso limitado e, por isso, é essencial que os Estados-Membros favoreçam 
a utilização de biomassa nas instalações que tenham um rendimento elevado. As instalações 
de cogeração permitem alcançar rendimentos elevados, de 75% a 90%, em função das 
aplicações. A produção da electricidade a partir de biomassa é prejudicada por rendimentos 
eléctricos muito baixos; assim sendo, os Estados-Membros devem zelar para que os 
mecanismos de apoio não encorajem unicamente a produção de electricidade quando isto 
signifique um desperdício de um recurso raro.

Alteração 648
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem exigir que 
os organismos administrativos locais e
regionais considerem a instalação de 
equipamento e sistemas para a utilização 
de energia de aquecimento, arrefecimento e 
electricidade provenientes de fontes 
renováveis, e para aquecimento e 
arrefecimento urbano, ao planearem, 
projectarem, construírem e renovarem 
zonas industriais ou residenciais.

3. Os Estados-Membros devem exigir que 
os organismos administrativos locais e 
regionais assegurem a instalação de 
equipamento e sistemas para a utilização 
de energia de aquecimento, arrefecimento e 
electricidade provenientes de fontes 
renováveis, e para aquecimento e 
arrefecimento urbano, ao planearem, 
projectarem, construírem e renovarem 
zonas industriais ou residenciais.

Os Estados-Membros devem, 
nomeadamente, encorajar os organismos 
administrativos locais e regionais a 
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incluir o aquecimento e arrefecimento 
provenientes de fontes de energia 
renováveis no planeamento da 
infra-estrutura urbana em cidades com 
mais de 50 000 habitantes.

Or. en

Justificação

O Parlamento Europeu, na sua resolução sobre aquecimento e arrefecimento (14 de 
Fevereiro de 2006), nota que a utilização de calor residual proveniente de processos de 
produção de electricidade ou de processos industriais e de refrigeração gratuita contribui 
para reduzir a procura de energia convencional e que os Estados-Membros devem identificar 
o potencial de utilização destes recursos.

Alteração 649
Hannes Swoboda

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Qualquer apoio financeiro à 
construção, reconstrução e renovação de 
infra-estruturas, edifícios públicos e 
industriais ou habitações deve estar ligado 
à promoção de poupanças de energia e/ou 
utilização de energia proveniente de 
fontes renováveis.

Or. en

Justificação

Qualquer apoio financeiro deve ser conforme com critérios de sustentabilidade.



PE409.384v01-00 100/136 AM\730537PT.doc

PT

Alteração 650
Vladimír Remek

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Nos seus regulamentos e códigos de 
construção, os Estados-Membros devem 
exigir a utilização de níveis mínimos de 
energia proveniente de fontes renováveis 
nos edifícios novos ou renovados.
Qualquer isenção desses níveis mínimos 
deve ser transparente e baseada em 
critérios que digam respeito:

Suprimido

(a) à utilização de edifícios que utilizem 
energia passiva, baixa ou nula; ou
(b) a limitações locais na disponibilidade 
de recursos de energias renováveis.

Or. cs

Justificação

Os n.ºs 4 e 5 não se inserem logicamente na estrutura do texto, pois a sua formulação é 
demasiado prescritiva e a sua aplicação poderia inclusivamente chegar a comprometer a 
implementação da directiva relativa ao rendimento energético dos edifícios.

Alteração 651
Lena Ek

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Nos seus regulamentos e códigos de 
construção, os Estados-Membros devem 
exigir a utilização de níveis mínimos de 
energia proveniente de fontes renováveis 
nos edifícios novos ou renovados.
Qualquer isenção desses níveis mínimos 
deve ser transparente e baseada em 

Suprimido
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critérios que digam respeito:
(a) à utilização de edifícios que utilizem 
energia passiva, baixa ou nula; ou
(b) a limitações locais na disponibilidade 
de recursos de energias renováveis.

Or. en

Justificação

Deve competir a cada Estado-Membro decidir que medidas devem ser tomadas de acordo 
com objectivos vinculativos. Cada Estado-Membro tem diferentes possibilidades e condições 
que pode gerir a nível interno.

Alteração 652
Françoise Grossetête

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Nos seus regulamentos e códigos de 
construção, os Estados-Membros devem
exigir a utilização de níveis mínimos de 
energia proveniente de fontes renováveis
nos edifícios novos ou renovados.
Qualquer isenção desses níveis mínimos 
deve ser transparente e baseada em 
critérios que digam respeito:

4. Nos seus regulamentos e códigos de 
construção, os Estados-Membros devem
estabelecer requisitos mínimos de 
eficiência energética com base no 
consumo de energia primária nos edifícios 
novos ou renovados, permitindo assim 
uma combinação óptima de fontes de 
energia renováveis e de tecnologias de 
elevada eficiência.

(a) à utilização de edifícios que utilizem 
energia passiva, baixa ou nula; ou
(b) a limitações locais na disponibilidade 
de recursos de energias renováveis.

Or. en

Justificação

As políticas devem ser definidas em termos de obrigações baseadas em resultados e não em 
termos de meios. Isto exige uma combinação óptima de fontes de energia renováveis e de 
tecnologias de elevada eficiência, e não apenas uma das opções. Além disso, determinados 
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edifícios podem não dispor de fontes de energia renováveis. A eficiência energética é 
essencial para atingir os objectivos de 2020, o que é importante para os edifícios, tanto mais 
que estes oferecem um potencial de eficiência energética considerável.

Alteração 653
Fiona Hall

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Nos seus regulamentos e códigos de 
construção, os Estados-Membros devem 
exigir a utilização de níveis mínimos de 
energia proveniente de fontes renováveis
nos edifícios novos ou renovados.
Qualquer isenção desses níveis mínimos 
deve ser transparente e baseada em 
critérios que digam respeito:

4. Nos seus regulamentos e códigos de 
construção, os Estados-Membros devem 
exigir a utilização de níveis mínimos de 
energia proveniente de fontes renováveis
em todos os edifícios novos ou renovados
que requeiram aquecimento e 
arrefecimento.

(a) à utilização de edifícios que utilizem 
energia passiva, baixa ou nula; ou
(b) a limitações locais na disponibilidade 
de recursos de energias renováveis.

Or. en

Justificação

Esta definição de edifícios novos e renovados é conforme com o relatório de iniciativa 
2007/2106 do Parlamento Europeu sobre o Plano de Acção para a Eficiência Energética. As 
alíneas a) e b) devem ser suprimidas pelas seguintes razões:

- a) não há necessidade de prever uma excepção para edifícios que utilizem energia passiva 
ou nula, os quais, por definição, utilizam fontes de energia renováveis

- b) algumas fontes de energia renováveis (solar, por exemplo) estão disponíveis em toda a 
parte.
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Alteração 654
Werner Langen

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Nos seus regulamentos e códigos de 
construção, os Estados-Membros devem 
exigir a utilização de níveis mínimos de 
energia proveniente de fontes renováveis 
nos edifícios novos ou renovados. 
Qualquer isenção desses níveis mínimos 
deve ser transparente e baseada em 
critérios que digam respeito:

Nos seus regulamentos e códigos de 
construção, os Estados-Membros devem 
exigir que sejam utilizados nos edifícios 
novos, para aquecimento e arrefecimento,
níveis mínimos de energia proveniente de 
fontes renováveis. Os Estados-Membros 
devem adoptar medidas adequadas para 
garantir que o nível de energia 
proveniente de fontes renováveis 
aumentará igualmente nos edifícios 
existentes. Qualquer isenção desses níveis 
mínimos deve ser transparente e baseada 
em critérios que digam respeito:

Or. de

Justificação

É menos económico instalar energias renováveis em edifícios que já tenham sido renovados. 
Sendo assim, deve ser deixado ao critério dos Estados-Membros optarem pelas medidas 
adequadas.

Alteração 655
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Nos seus regulamentos e códigos de 
construção, os Estados-Membros devem 
exigir a utilização de níveis mínimos de
energia proveniente de fontes renováveis 
nos edifícios novos ou renovados. 
Qualquer isenção desses níveis mínimos 
deve ser transparente e baseada em 

4. Nos seus regulamentos e códigos de 
construção, os Estados-Membros devem 
promover a utilização de sistemas e 
equipamentos de aquecimento e 
arrefecimento à base de energia 
proveniente de fontes renováveis nos 
edifícios novos ou renovados. Qualquer 
isenção desses níveis mínimos deve ser 
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critérios que digam respeito: transparente e baseada em critérios que 
digam respeito:

Or. de

Justificação

Procedendo do modo indicado, é possível conjugar da melhor forma as energias renováveis e 
a eficiência energética.  Como as energias renováveis também não são abundantes, deveriam, 
tanto quanto possível, ser incineradas somente em instalações de co-geração de calor e 
electricidade.   As redes de calor constituem uma estrutura valiosa para fornecer aos clientes 
aquecimento a partir de energias renováveis.  As grandes centrais térmicas, frequentemente 
utilizadas para as redes de aquecimento urbano, são de longe mais eficazes do que as de 
pequenas dimensões.   A ampliação de redes de aquecimento urbano, de instalações de co-
geração e do uso de energias renováveis deveria processar-se de modo complementar e não 
de forma concorrencial.  

Alteração 656
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Nos seus regulamentos e códigos de 
construção, os Estados-Membros devem 
exigir a utilização de níveis mínimos de 
energia proveniente de fontes renováveis 
nos edifícios novos ou renovados.
Qualquer isenção desses níveis mínimos 
deve ser transparente e baseada em 
critérios que digam respeito:

4. Nos seus regulamentos e códigos de 
construção, os Estados-Membros devem 
exigir a utilização de níveis mínimos de 
energia proveniente de fontes renováveis 
nos edifícios novos. Qualquer isenção 
desses níveis mínimos deve ser 
transparente e baseada em critérios que 
digam respeito:

Or. en

Justificação

A obrigação de renovar o parque imobiliário existente poderia representar um pesado 
encargo financeiro para os proprietários/locatários. Além disso, poderia dar origem a 
investimentos subóptimos, nomeadamente em tecnologias não eficientes em termos de custos.
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Alteração 657
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Nos seus regulamentos e códigos de 
construção, os Estados-Membros devem 
exigir a utilização de níveis mínimos de 
energia proveniente de fontes renováveis 
nos edifícios novos ou renovados.
Qualquer isenção desses níveis mínimos 
deve ser transparente e baseada em 
critérios que digam respeito:

4. Nos seus regulamentos e códigos de 
construção, os Estados-Membros devem 
exigir a utilização de níveis mínimos de 
energia proveniente de fontes renováveis
ou de um nível máximo de consumo 
energético por metro quadrado nos 
edifícios novos e renovados. Qualquer 
isenção desses níveis mínimos deve ser 
transparente e baseada em critérios que
digam respeito:

Or. en

Justificação

O objectivo último da presente directiva e de todo o pacote "clima e energia" é reduzir o 
consumo de energias não renováveis e as emissões de gases com efeito de estufa, e não 
necessariamente impor quotas a favor das fontes de energia renováveis. O aditamento de um 
nível máximo de consumo energético por metro quadrado construído é neutro do ponto de 
vista tecnológico e permite encontrar uma combinação óptima de soluções em termos de 
eficiência energética, energias renováveis e aquecimento/arrefecimento. A disposição deve 
aplicar-se igualmente aos edifícios renovados, sem prejuízo da protecção do património 
cultural e arquitectónico.

Alteração 658
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Nos seus regulamentos e códigos de 
construção, os Estados-Membros devem 
exigir a utilização de níveis mínimos de 
energia proveniente de fontes renováveis 
nos edifícios novos ou renovados.
Qualquer isenção desses níveis mínimos 

4. Nos seus regulamentos e códigos de
construção, os Estados-Membros devem 
exigir a utilização de níveis mínimos de 
energia proveniente de fontes renováveis 
nos edifícios novos e renovados. Qualquer 
isenção desses níveis mínimos deve ser 
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deve ser transparente e baseada em 
critérios que digam respeito:

transparente e baseada em critérios que 
digam respeito:

Or. en

Justificação

O sector da construção é o maior sector energético da Europa, representando mais de 40% 
da energia europeia. Face à crescente procura energética e aos impactos das emissões de 
gases com efeito de estufa provenientes dos combustíveis fósseis, deve ser exigida a utilização 
de energias renováveis nos edifícios novos e renovados.

Alteração 659
Anni Podimata

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Nos seus regulamentos e códigos de 
construção, os Estados-Membros devem 
exigir a utilização de níveis mínimos de 
energia proveniente de fontes renováveis 
nos edifícios novos ou renovados.
Qualquer isenção desses níveis mínimos 
deve ser transparente e baseada em 
critérios que digam respeito:

4. Nos seus regulamentos e códigos de 
construção, os Estados-Membros devem 
exigir a utilização de níveis mínimos de 
energia proveniente de fontes renováveis 
nos edifícios novos e renovados. Qualquer 
isenção desses níveis mínimos deve ser 
transparente e baseada em critérios que 
digam respeito:

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem exigir a utilização de níveis mínimos de energia proveniente de 
fontes de energia renováveis, tanto nos edifícios novos como nos renovados. A isenção 
baseada nas limitações locais a nível da disponibilidade de fontes de energia renováveis é 
demasiado vaga, pelo que colocaria em risco a obrigação geral de utilizar fontes de energia 
renováveis nos edifícios.
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Alteração 660
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Nos seus regulamentos e códigos de 
construção, os Estados-Membros devem 
exigir a utilização de níveis mínimos de 
energia proveniente de fontes renováveis 
nos edifícios novos ou renovados. 
Qualquer isenção desses níveis mínimos 
deve ser transparente e baseada em 
critérios que digam respeito: 

4. Nos seus regulamentos e códigos de 
construção, os Estados-Membros devem 
exigir a utilização de níveis mínimos de 
energia proveniente de fontes renováveis 
nos edifícios novos. Qualquer isenção 
desses níveis mínimos deve ser 
transparente e baseada em critérios que 
digam respeito: 

Or. de

Justificação

 A utilização de energias renováveis em edifícios renovados constitui um encargo 
desproporcionado para os proprietários.   A própria renovação gera um potencial elevado de 
poupança de energia.  Cumpre ainda referir que na maior parte dos Estados-Membros 
existem preceitos para a preservação de monumentos que não são compatíveis com a 
obrigatoriedade de utilização de energias renováveis.

Alteração 661
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 12 – n. º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) à utilização de edifícios que utilizem 
energia passiva, baixa ou nula; ou  

(a) à utilização de edifícios que utilizem 
energia passiva, baixa ou nula, incluindo 
edifícios ligados a redes urbanas de 
aquecimento ou arrefecimento que 
satisfaçam os critérios constantes das 
directrizes para a atribuição de ajudas ao 
ambiente; ou 

Or. de
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Justificação

 A utilização de energias renováveis em edifícios renovados constitui um encargo 
desproporcionado para os proprietários.   A própria renovação gera um potencial elevado de 
poupança de energia.  Cumpre ainda referir que na maior parte dos Estados-Membros 
existem preceitos para a preservação de monumentos que não são compatíveis com a 
obrigatoriedade de utilização de energias renováveis.

Alteração 662
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva
Artigo 12 – n. º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) à utilização de edifícios que utilizem 
energia passiva, baixa ou nula; ou 

a) à utilização de edifícios que utilizem 
energia passiva, baixa ou nula, incluindo 
edifícios ligados a redes urbanas de 
aquecimento ou arrefecimento que 
satisfaçam os critérios constantes das 
directrizes para a atribuição de ajudas ao 
ambiente; ou

Or. de

Justificação

Procedendo do modo indicado, é possível conjugar da melhor forma as energias renováveis e 
a eficiência energética.  Como as energias renováveis também não são abundantes, deveriam, 
tanto quanto possível, ser incineradas somente em instalações de co-geração de calor e 
electricidade.   As redes de calor constituem uma estrutura valiosa para fornecer aos clientes 
aquecimento a partir de energias renováveis.  As grandes centrais térmicas, frequentemente 
utilizadas para as redes de aquecimento urbano, são de longe mais eficazes do que as de 
pequenas dimensões.   A ampliação de redes de aquecimento urbano, de instalações de co-
geração e do uso de energias renováveis deveria processar-se de modo complementar e não 
de forma concorrencial.  
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Alteração 663
Werner Langen

Proposta de directiva
Artigo 12 – n. º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) à utilização de edifícios que utilizem 
energia passiva, baixa ou nula; ou 

(a) à utilização de edifícios que utilizem 
energia passiva, baixa ou nula, incluindo 
edifícios ligados a redes urbanas de 
aquecimento ou arrefecimento que 
satisfaçam os critérios constantes das 
directrizes para a atribuição de ajudas ao 
ambiente; ou

Or. de

Justificação

É correcto manter a obrigação de utilizar energias renováveis em conjugação com o calor 
proveniente da co-geração.

Alteração 664
Norbert Glante

Proposta de directiva
Artigo 12 – n. º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) à utilização de edifícios que utilizem 
energia passiva, baixa ou nula; ou 

(a) à utilização de edifícios que utilizem 
energia passiva, baixa ou nula, incluindo 
edifícios ligados a redes urbanas de 
aquecimento ou arrefecimento que 
satisfaçam os critérios constantes das 
directrizes para a atribuição de ajudas ao 
ambiente; ou

Or. de

Justificação

Por via da sua ligação às redes urbanas de aquecimento e arrefecimento assentes na co-
geração e no calor residual, os imóveis transformam-se em edifícios que utilizam energia 
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passiva, baixa ou nula. Tal circunstância permite evitar uma colisão entre objectivos, no que 
respeita à eficiência energética e às energias renováveis.

Alteração 665
Mechtild Rothe

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) à utilização de edifícios que utilizem 
energia passiva, baixa ou nula; ou

(a) à utilização de edifícios que utilizem 
energia nula;

Or. en

Justificação

Como os edifícios que utilizam energia passiva ou baixa dependem do isolamento e não 
precisam de utilizar FER, não devem ser incluídos na isenção da obrigação de utilizar 
energias renováveis.

Alteração 666
Mechtild Rothe

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 4 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) aos edifícios renovados, cujas 
necessidades energéticas são pelo menos 
30% inferiores ao nível de desempenho 
energético de edifícios novos idênticos no 
momento da renovação;

Or. en
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Alteração 667
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) a limitações locais na disponibilidade 
de recursos de energias renováveis.

Suprimida

Or. en

Justificação

Limitações locais existem sempre, como, por exemplo, diferenças na intensidade do sol, do 
vento, etc., e, por conseguinte, é desnecessário incluí-las como isenção.

Alteração 668
Anni Podimata

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) a limitações locais na disponibilidade
de recursos de energias renováveis.

(b) à ausência demonstrada de qualquer 
tipo de recursos de energias renováveis.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem exigir a utilização de níveis mínimos de energia proveniente de 
fontes de energia renováveis, tanto nos edifícios novos como nos renovados. A isenção 
baseada nas limitações locais a nível da disponibilidade de fontes de energia renováveis é 
demasiado vaga, pelo que colocaria em risco a obrigação geral de utilizar fontes de energia 
renováveis nos edifícios.
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Alteração 669
Werner Langen

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 4 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) à utilização de centrais de 
co-geração de calor e electricidade com 
um elevado nível de eficiência. 

Or. de

Justificação

O fornecimento de energia térmica proveniente da co-geração a edifícios reduz as emissões 
de gases com efeito de estufa, permite um menor dispêndio das reservas de energia, limita a 
dependência das importações e contribui, deste modo, para a consecução dos objectivos de 
política energética da UE.     Os edifícios cujo aquecimento provenha da co-geração têm de 
ficar isentos da obrigação de utilizar energias renováveis.    O funcionamento muito eficiente 
de uma central de co-geração permite gastar muito menos energia primária e obviar a 
emissões de gases com efeito de estufa, perniciosas para o ambiente.     

Alteração 670
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 4 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) ao património cultural e 
arquitectónico.

Or. en

Justificação

O objectivo último da presente directiva e de todo o pacote "clima e energia" é reduzir o 
consumo de energias não renováveis e as emissões de gases com efeito de estufa, e não 
necessariamente impor quotas a favor das fontes de energia renováveis. O aditamento de um 
nível máximo de consumo energético por metro quadrado construído é neutro do ponto de 
vista tecnológico e permite encontrar uma combinação óptima de soluções em termos de 
eficiência energética, energias renováveis e aquecimento/arrefecimento. A disposição deve 
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aplicar-se igualmente aos edifícios renovados, sem prejuízo da protecção do património 
cultural e arquitectónico.

Alteração 671
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 4 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) à utilização predominante da 
produção combinada de calor e 
electricidade, directa ou através de 
sistemas de aquecimento urbano.

Or. en

Justificação

A obrigação de renovar o parque imobiliário existente poderia representar um pesado 
encargo financeiro para os proprietários/locatários. Além disso, poderia dar origem a 
investimentos subóptimos, nomeadamente em tecnologias não eficientes em termos de custos.

Alteração 672
Françoise Grossetête

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 4 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) à utilização de energia produzida 
numa ou mais instalações.

Or. fr

Justificação

A biomassa é um recurso limitado e, por isso, é essencial que os Estados-Membros favoreçam 
a utilização de biomassa nas instalações que tenham um rendimento elevado. As instalações 
de cogeração permitem alcançar rendimentos elevados, de 75% a 90%, em função das 
aplicações. A produção da electricidade a partir de biomassa é prejudicada por rendimentos 
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eléctricos muito baixos; assim sendo, os Estados-Membros devem zelar para que os 
mecanismos de apoio não encorajem unicamente a produção de electricidade quando isto 
signifique um desperdício de um recurso raro.

Alteração 673
Werner Langen

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 4 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-B)  à utilização de calor por via de uma 
rede de aquecimento local ou urbana, na 
condição de a energia térmica provir 
sobretudo de centrais de co-geração com 
um elevado nível de eficiência. 

Or. de

Justificação

O fornecimento de energia térmica proveniente da co-geração a edifícios reduz as emissões 
de gases com efeito de estufa, permite um menor dispêndio das reservas de energia, limita a 
dependência das importações e contribui, deste modo, para a consecução dos objectivos de 
política energética da UE.     Os edifícios cujo aquecimento provenha da co-geração têm de 
ficar isentos da obrigação de utilizar energias renováveis.    O funcionamento muito eficiente 
de uma central de co-geração permite gastar muito menos energia primária e obviar a 
emissões de gases com efeito de estufa, perniciosas para o ambiente.     

Alteração 674
Werner Langen

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A partir de 2010, os Estados-
Membros promoverão planos relativos aos 
excedentes de energia no caso de edifícios 
públicos e privados.   Os Estados-



AM\730537PT.doc 115/136 PE409.384v01-00

PT

Membros garantirão que os  novos 
edifícios que sejam propriedade do Estado 
e os novos edifícios de entidades públicas, 
aos níveis nacional, regional e local, 
respeitem, a partir de 2015, as normas que 
regulam os excedentes de energia. Até 
2014, os Estados-Membros apresentarão 
um plano relativo ao modo como será 
também possível a terceiros utilizarem  
sobretudo telhados de edifícios públicos 
para a produção de energias renováveis.

Or. de

Justificação

Os Estados-Membros são responsáveis por programas e planos de promoção de energias 
renováveis em imóveis, cabendo-lhes simultaneamente um papel pioneiro no investimento 
efectuado por terceiros em energias renováveis. 

Alteração 675
Anne Laperrouze

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros promoverão de 
forma pró-activa, a partir de 2012, 
projectos para edifícios públicos e 
privados com excedente de energia e 
tornarão obrigatória a construção de 
edifícios desse tipo o mais tardar em 2020.
Os Estados-Membros exigirão que os seus 
próprios edifícios e os edifícios das 
autoridades públicas ou semipúblicas a 
nível nacional, regional e local se 
convertam em projectos emblemáticos a 
nível da utilização de fontes de energia 
renováveis e respeitem as normas 
relativas ao excedente de energia a partir 
de 2012.
Os telhados de todos os edifícios públicos 
ou mistos público-privados serão 
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colocados à disposição de terceiros para a 
realização de investimentos em 
instalações de produção de energia a 
partir de fontes renováveis.

Or. en

Justificação

A promoção pró-activa de projectos para edifícios públicos e privados com excedente de 
energia por parte dos Estados-Membros é essencial. No entanto, experiências cruzadas 
decorrentes do recente debate "Grenelle" em França mostram que o horizonte temporal 
proposto pelo relator é demasiado ambicioso e que os seus objectivos dificilmente serão 
atingidos. Por conseguinte, deve introduzir-se um horizonte temporal mais realista e viável.

Alteração 676
Mechtild Rothe

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. No caso de edifícios renovados com 
uma área útil total inferior a 200 m2, os 
Estados-Membros concederão incentivos 
financeiros ou uma redução fiscal. Essas 
medidas serão estáveis e de longo prazo.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar que os proprietários dos edifícios possam cumprir os requisitos de 
eficiência energética e energias renováveis, os Estados-Membros devem conceder incentivos 
fiscais.
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Alteração 677
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros devem 
desenvolver orientações destinadas aos 
urbanistas, engenheiros e arquitectos 
para que estes possam considerar 
correctamente a utilização dos resíduos 
energéticos provenientes de todos os 
recursos energéticos para o aquecimento 
e arrefecimento urbano (e sistemas 
colectivos de aquecimento e 
arrefecimento) ao planearem, 
projectarem, construírem e renovarem 
zonas industriais ou residenciais.

Or. en

Alteração 678
Vladimír Remek

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. No que respeita aos seus regulamentos 
e códigos de construção, os Estados-
Membros devem promover a utilização de 
sistemas e equipamento de aquecimento e 
arrefecimento à base de energias 
renováveis que alcancem uma redução 
significativa do consumo de energia. Os 
Estados-Membros devem utilizar rótulos 
energéticos ou ecológicos ou outros 
certificados ou normas adequados 
desenvolvidos a nível nacional ou 
europeu, quando existam, como base para 
incentivar tais sistemas e equipamento.

Suprimido

No caso da biomassa, os Estados-
Membros devem promover tecnologias de 
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conversão que alcancem uma eficiência 
de conversão de, pelo menos, 85% para as 
aplicações residenciais e comerciais e, 
pelo menos, 70% para as aplicações 
industriais.
No caso das bombas de calor, os Estados-
Membros devem promover as que 
alcancem os requisitos mínimos do 
programa de rotulagem ecológica 
estabelecido na Decisão 2007/742/CE.
No caso da energia solar, os Estados-
Membros devem promover equipamento e 
sistemas que alcancem uma eficiência de 
conversão de, pelo menos, 35%.
Ao avaliar a eficiência de conversão e o 
rácio entradas/saídas dos sistemas e 
equipamento para efeitos do presente 
número, os Estados-Membros devem 
utilizar procedimentos comunitários ou, 
na sua ausência, procedimentos 
internacionais, caso existam.

Or. cs

Justificação

Os n.ºs 4 e 5 não se inserem logicamente na estrutura do texto, pois a sua formulação é 
demasiado prescritiva e a sua aplicação poderia inclusivamente chegar a comprometer a 
implementação da directiva relativa ao rendimento energético dos edifícios.

Alteração 679
Lena Ek

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. No que respeita aos seus regulamentos 
e códigos de construção, os Estados-
Membros devem promover a utilização de 
sistemas e equipamento de aquecimento e 
arrefecimento à base de energias 
renováveis que alcancem uma redução 

Suprimido
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significativa do consumo de energia. Os 
Estados-Membros devem utilizar rótulos 
energéticos ou ecológicos ou outros 
certificados ou normas adequados 
desenvolvidos a nível nacional ou 
europeu, quando existam, como base para 
incentivar tais sistemas e equipamento.
No caso da biomassa, os 
Estados-Membros devem promover 
tecnologias de conversão que alcancem 
uma eficiência de conversão de, pelo 
menos, 85% para as aplicações 
residenciais e comerciais e, pelo menos, 
70% para as aplicações industriais.
No caso das bombas de calor, os 
Estados-Membros devem promover as que 
alcancem os requisitos mínimos do 
programa de rotulagem ecológica 
estabelecido na Decisão 2007/742/CE.
No caso da energia solar, os 
Estados-Membros devem promover 
equipamento e sistemas que alcancem 
uma eficiência de conversão de, pelo 
menos, 35%.
Ao avaliar a eficiência de conversão e o 
rácio entradas/saídas dos sistemas e 
equipamento para efeitos do presente 
número, os Estados-Membros devem 
utilizar procedimentos comunitários ou, 
na sua ausência, procedimentos 
internacionais, caso existam.

Or. en

Justificação

Deve competir a cada Estado-Membro decidir que medidas devem ser tomadas de acordo 
com objectivos vinculativos. Cada Estado-Membro tem diferentes possibilidades e condições 
que pode gerir a nível interno.



PE409.384v01-00 120/136 AM\730537PT.doc

PT

Alteração 680
Anne Laperrouze

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

5. No que respeita aos seus regulamentos e 
códigos de construção, os 
Estados-Membros devem promover a 
utilização de sistemas e equipamento de 
aquecimento e arrefecimento à base de 
energias renováveis que alcancem uma 
redução significativa do consumo de 
energia. Os Estados-Membros devem 
utilizar rótulos energéticos ou ecológicos 
ou outros certificados ou normas 
adequados desenvolvidos a nível nacional 
ou europeu, quando existam, como base 
para incentivar tais sistemas e 
equipamento.

5. No que respeita aos seus regulamentos e 
códigos de construção, os 
Estados-Membros devem promover a 
utilização de sistemas e equipamento de 
aquecimento e arrefecimento que 
permitam uma combinação óptima de 
fontes de energia renováveis e tecnologias 
de elevada eficiência, obtendo assim uma 
redução significativa do consumo de 
energia. Os Estados-Membros devem 
utilizar rótulos energéticos ou ecológicos 
ou outros certificados ou normas 
adequados desenvolvidos a nível nacional 
ou europeu, quando existam, como base 
para incentivar tais sistemas e 
equipamento.

Or. en

Justificação

As políticas devem ser definidas em termos de obrigações baseadas em resultados e não em 
termos de meios. Isto exige uma combinação óptima de fontes de energia renováveis e de 
tecnologias de elevada eficiência, e não apenas uma das opções. Além disso, determinados 
edifícios podem não dispor de fontes de energia renováveis. A eficiência energética é 
essencial para atingir os objectivos de 2020, o que é importante para os edifícios, tanto mais 
que estes oferecem um potencial de eficiência energética considerável.

Alteração 681
Françoise Grossetête

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

5. No que respeita aos seus regulamentos e 
códigos de construção, os 

5. No que respeita aos seus regulamentos e 
códigos de construção, os 
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Estados-Membros devem promover a 
utilização de sistemas e equipamento de 
aquecimento e arrefecimento à base de 
energias renováveis que alcancem uma 
redução significativa do consumo de 
energia. Os Estados-Membros devem 
utilizar rótulos energéticos ou ecológicos 
ou outros certificados ou normas 
adequados desenvolvidos a nível nacional 
ou europeu, quando existam, como base 
para incentivar tais sistemas e 
equipamento.

Estados-Membros devem promover a 
utilização de sistemas e equipamento de 
aquecimento e arrefecimento que 
permitam uma combinação óptima de 
fontes de energia renováveis e tecnologias 
de elevada eficiência, obtendo assim uma 
redução significativa do consumo de 
energia. Os Estados-Membros devem 
utilizar rótulos energéticos ou ecológicos 
ou outros certificados ou normas 
adequados desenvolvidos a nível nacional 
ou europeu, quando existam, como base 
para incentivar tais sistemas e 
equipamento.

Or. en

Justificação

As políticas devem ser definidas em termos de obrigações baseadas em resultados e não em 
termos de meios. Isto exige uma combinação óptima de fontes de energia renováveis e de 
tecnologias de elevada eficiência, e não apenas uma das opções. Além disso, determinados 
edifícios podem não dispor de fontes de energia renováveis. A eficiência energética é 
essencial para atingir os objectivos de 2020, o que é importante para os edifícios, tanto mais 
que estes oferecem um potencial de eficiência energética considerável.

Alteração 682
Britta Thomsen, Mechtild Rothe

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

5. No que respeita aos seus regulamentos 
e códigos de construção, os 
Estados-Membros devem promover a 
utilização de sistemas e equipamento de 
aquecimento e arrefecimento à base de 
energias renováveis que alcancem uma 
redução significativa do consumo de 
energia. Os Estados-Membros devem 
utilizar rótulos energéticos ou ecológicos 
ou outros certificados ou normas 
adequados desenvolvidos a nível nacional 

5. Nos seus regimes de apoio à energia 
produzida a partir de fontes de energias 
renováveis no sector do aquecimento e 
arrefecimento, os Estados-Membros 
devem fazer uma distinção em favor de 
sistemas e equipamento de aquecimento e 
arrefecimento à base de energias 
renováveis que alcancem uma redução 
significativa do consumo de energia. Os 
Estados-Membros devem utilizar rótulos 
energéticos ou ecológicos ou outros 
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ou europeu, quando existam, como base 
para incentivar tais sistemas e 
equipamento.

certificados ou normas adequados 
desenvolvidos a nível nacional ou europeu, 
quando existam, como base para incentivar 
tais sistemas e equipamento.

Or. en

Justificação

O sector do aquecimento e arrefecimento à base de energias renováveis é um sector essencial 
para atingir os objectivos, e o apoio pode ser preferível aos regulamentos. Deve ser reflectida 
a diferente disponibilidade de recursos.

Alteração 683
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

5. No que respeita aos seus regulamentos e 
códigos de construção, os 
Estados-Membros devem promover a 
utilização de sistemas e equipamento de 
aquecimento e arrefecimento à base de 
energias renováveis que alcancem uma 
redução significativa do consumo de 
energia. Os Estados-Membros devem 
utilizar rótulos energéticos ou ecológicos 
ou outros certificados ou normas 
adequados desenvolvidos a nível nacional 
ou europeu, quando existam, como base 
para incentivar tais sistemas e 
equipamento.

5. No que respeita aos seus regulamentos e 
códigos de construção, os 
Estados-Membros devem promover a 
utilização de sistemas e equipamento de 
aquecimento e arrefecimento à base de 
energias renováveis que alcancem uma 
redução significativa do consumo de 
energia, com especial destaque para o 
aquecimento e arrefecimento solar. Os 
Estados-Membros devem utilizar rótulos 
energéticos ou ecológicos ou outros 
certificados ou normas adequados 
desenvolvidos a nível nacional ou europeu, 
quando existam, como base para incentivar 
tais sistemas e equipamento.

Or. en

Justificação

De todas as tecnologias disponíveis para o aquecimento e arrefecimento à base de energias 
renováveis, a energia solar térmica é de longe a mais vantajosa em termos de capacidade 
técnica de aprovisionamento nos edifícios, relação custos-eficácia, redução do pico da 
procura de electricidade e, de um modo mais geral, em termos da contribuição para a 
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segurança do aprovisionamento energético, a atenuação das alterações climáticas e a 
criação de empregos a nível local. Contudo, necessita de um forte apoio político para ser 
introduzida no mercado em grande escala, especialmente no sector do arrefecimento.

Alteração 684
Werner Langen

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

5. No que respeita aos seus regulamentos e 
códigos de construção, os Estados-
Membros devem promover a utilização de 
sistemas e equipamento de aquecimento e 
arrefecimento à base de energias
renováveis que alcancem uma redução 
significativa do consumo de energia. Os 
Estados-Membros devem utilizar rótulos 
energéticos ou ecológicos ou outros 
certificados ou normas adequados 
desenvolvidos a nível nacional ou europeu, 
quando existam, como base para incentivar 
tais sistemas e equipamento.

5. No que respeita aos seus regulamentos e 
códigos de construção, os Estados-
Membros devem promover a utilização de 
sistemas e equipamento de aquecimento e 
arrefecimento à base de energias 
renováveis que alcancem uma redução 
significativa do consumo de energia, por 
confronto com os sistemas e equipamento 
de aquecimento e arrefecimento já 
instalados nos edifícios. Os Estados-
Membros devem utilizar rótulos 
energéticos ou ecológicos ou outros 
certificados ou normas adequados 
desenvolvidos a nível nacional ou europeu, 
quando existam, como base para incentivar 
tais sistemas e equipamento.

Or. de

Justificação

Os sistemas e os equipamentos de aquecimento e arrefecimento deverão somente ser 
promovidos se o seu emprego contribuir para uma redução significativa das emissões de 
gases com efeito de estufa.   Não é esse o caso quando um edifício já dispõe de abastecimento 
de energia térmica sem que tal seja pernicioso para o ambiente, com base na co-geração.  A 
irrupção das energias renováveis no mercado do aquecimento não pode servir para 
marginalizar outras tecnologias compatíveis com o ambiente e dignas de serem promovidas.  
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Alteração 685
Norbert Glante

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

5. No que respeita aos seus regulamentos e 
códigos de construção, os Estados-
Membros devem promover a utilização de 
sistemas e equipamento de aquecimento e 
arrefecimento à base de energias 
renováveis que alcancem uma redução 
significativa do consumo de energia. Os 
Estados-Membros devem utilizar rótulos 
energéticos ou ecológicos ou outros 
certificados ou normas adequados 
desenvolvidos a nível nacional ou europeu, 
quando existam, como base para incentivar 
tais sistemas e equipamento.

5. No que respeita aos seus regulamentos e 
códigos de construção, os Estados-
Membros devem promover a utilização de 
sistemas e equipamento de aquecimento e 
arrefecimento à base de energias 
renováveis que alcancem uma redução 
significativa do consumo de energia 
primária. Os Estados-Membros devem 
utilizar rótulos energéticos ou ecológicos 
ou outros certificados ou normas 
adequados desenvolvidos a nível nacional 
ou europeu, quando existam, como base 
para incentivar tais sistemas e 
equipamento.

Or. de

Justificação

A especificação respeitante ao consumo de energia primária é judiciosa, porquanto só deste 
modo é possível ter em conta a melhoria do rendimento ou o aumento da eficiência. Não é 
possível poupar energia senão através de uma redução do consumo de energia primária. 

Alteração 686
Françoise Grossetête

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

Texto da Comissão Alteração

No caso da biomassa, os Estados-Membros 
devem promover tecnologias de conversão 
que alcancem uma eficiência de conversão 
de, pelo menos, 85% para as aplicações 
residenciais e comerciais e, pelo menos, 
70% para as aplicações industriais.

No caso da biomassa, os Estados-Membros 
devem promover tecnologias de conversão 
que alcancem uma eficiência de conversão 
de, pelo menos, 85% para as aplicações 
residenciais e comerciais e, pelo menos, 
70% para as aplicações industriais. Além 
disso, os Estados-Membros devem zelar 
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para que os mecanismos de apoio não 
encorajem a utilização da biomassa 
unicamente para a produção de 
electricidade.

Or. fr

Justificação

A biomassa é um recurso limitado e, por isso, é essencial que os Estados-Membros favoreçam 
a utilização de biomassa nas instalações que tenham um rendimento elevado. As instalações
de cogeração permitem alcançar rendimentos elevados, de 75% a 90%, em função das 
aplicações. A produção da electricidade a partir de biomassa é prejudicada por rendimentos 
eléctricos muito baixos; assim sendo, os Estados-Membros devem zelar para que os 
mecanismos de apoio não encorajem unicamente a produção de electricidade quando isto 
signifique um desperdício de um recurso raro.

Alteração 687
Umberto Guidoni

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

Texto da Comissão Alteração

No caso da biomassa, os Estados-Membros 
devem promover tecnologias de conversão 
que alcancem uma eficiência de conversão 
de, pelo menos, 85% para as aplicações 
residenciais e comerciais e, pelo menos, 
70% para as aplicações industriais.

No caso da biomassa, os Estados-Membros 
devem estudar tecnologias de conversão 
que alcancem uma eficiência de conversão 
de, pelo menos, 85% para as aplicações 
residenciais e comerciais e, pelo menos, 
70% para as aplicações industriais.

Or. it

Justificação

A numeração é necessária para conferir ao artigo uma estrutura jurídica clara e para evitar 
mal-entendidos no que respeita à hierarquia jurídica dos diversos n.ºs.
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Alteração 688
Fiona Hall

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 5 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

No caso das bombas de calor, os 
Estados-Membros devem promover as que 
alcancem os requisitos mínimos do 
programa de rotulagem ecológica 
estabelecido na Decisão 2007/742/CE.

Suprimido

Or. en

Justificação

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

Alteração 689
Philippe Busquin

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 5 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

No caso das bombas de calor, os 
Estados-Membros devem promover as que
alcancem os requisitos mínimos do 
programa de rotulagem ecológica 
estabelecido na Decisão 2007/742/CE.

No caso das bombas de calor, os 
Estados-Membros devem promover as que
produzam energias renováveis em 
quantidade superior à de energia primária 
utilizada. O cálculo deve basear-se no 
coeficiente de renovabilidade.
O ónus da prova dos valores dos 
coeficientes de desempenho e 
renovabilidade deve depender de um 
instituto independente que adopte um 
procedimento de ensaio comum definido 
pela Comissão.

Or. en
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Justificação

All renewable technologies available on the market employ other sources than renewables. 
Therefore, an assessment is needed on the most appropriate renewable energy technology. 
Given the differences in climate conditions there is not one perfect solution as such. Keeping 
heat pumps out of the directive would mean that the climate diversity of the EU as a whole is 
being ignored. 

All heat pumps delivering more renewable energy output than used primary energy input 
shall be considered renewable. This could be calculated by a Coefficient of Renewability 
(COR).

    E RES

COR =      - 1 > 0  

           E other sources

Alteração 690
Dominique Vlasto

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 5 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

No caso das bombas de calor, os 
Estados-Membros devem promover as que 
alcancem os requisitos mínimos do 
programa de rotulagem ecológica 
estabelecido na Decisão 2007/742/CE.

No caso das bombas de calor, os 
Estados-Membros devem promover as que 
alcancem um elevado nível de eficiência, 
nomeadamente os requisitos mínimos do 
programa de rotulagem ecológica 
estabelecido na Decisão 2007/742/CE.

Or. en

Justificação

Proposta conforme com a necessidade de combinar tecnologias de elevada eficiência e 
energias renováveis, para qualquer tipo de bomba de calor, geotérmica ou aerotérmica.
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Alteração 691
Anne Laperrouze

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 5 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

No caso das bombas de calor, os 
Estados-Membros devem promover as que 
alcancem os requisitos mínimos do
programa de rotulagem ecológica 
estabelecido na Decisão 2007/742/CE.

No caso das bombas de calor, os 
Estados-Membros devem promover as que 
alcancem um elevado nível de eficiência, 
nomeadamente os requisitos mínimos do 
programa de rotulagem ecológica 
estabelecido na Decisão 2007/742/CE.

Or. en

Justificação

Proposta conforme com a necessidade de combinar tecnologias de elevada eficiência e 
energias renováveis, para qualquer tipo de bomba de calor, geotérmica ou aerotérmica.

Alteração 692
Norbert Glante

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 5 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

No caso das bombas de calor, os Estados-
Membros devem promover as que 
alcancem os requisitos mínimos do 
programa de rotulagem ecológica 
estabelecido na Decisão 2007/742/CE.

No caso das bombas de calor, os Estados-
Membros só devem promover as que 
alcancem os requisitos mínimos do 
programa de rotulagem ecológica 
estabelecido na Decisão 2007/742/CE e os 
sistemas de bombas de calor que 
satisfaçam determinados critérios de 
eficiência, em termos de coeficiente de 
trabalho anual. No que respeita à 
produção de calor, terá de ser alcançado 
um coeficiente de trabalho anual mínimo 
de 3,5. 

Or. de
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Justificação

O coeficiente de trabalho anual indica a parte de energia eléctrica utilizada que é convertida 
em energia térmica. Este requisito adicional em termos de eficiência é coerente com a 
legislação vigente nos Estados-Membros e permite tornar claro que, a par dos dados dos 
produtores, há igualmente que ter em conta na avaliação os dados concretos de 
funcionamento dos sistemas de bombas de calor.  

Alteração 693
Norbert Glante

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 5 – parágrafo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros promoverão a 
instalação de refinarias de 
biocombustíveis, de modo a que seja 
possível utilizar o excedente de calor para 
aumentar a eficiência.

Or. de

Justificação

Afigura-se judicioso aproveitar o excedente de calor a que dê origem o processo de 
produção.  Sendo assim, cumpre aos Estados-Membros assegurar que a implantação de 
instalações de produção desta natureza ocorra nas cercanias de redes de calor urbanas, no 
intuito de a energia residual ser utilizada de modo eficiente para os processos de 
aquecimento ou arrefecimento.     

Alteração 694
Alyn Smith

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. É necessário garantir o acesso fácil 
ao financiamento público e privado de 
projectos de interesse comunitário no 
sector das energias renováveis.
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A fim de facilitar o financiamento da 
realização do objectivo de 20%, a 
Comissão e os Estados-Membros 
apresentarão, até 31 de Dezembro de 
2009, uma análise e um plano tendo por 
finalidade, em particular:
- uma melhor utilização dos fundos 
estruturais e dos programas-quadro para 
as energias renováveis;
- uma melhor e maior utilização dos 
fundos do Banco Europeu de 
Investimento e de outras instituições 
financeiras públicas; e
- um melhor acesso ao capital de risco, 
nomeadamente através da análise da 
viabilidade de um mecanismo de partilha 
de riscos para os investimentos em 
energias renováveis na União Europeia, 
semelhante à iniciativa GEEREF (Fundo 
Mundial para a Eficiência Energética e 
as Energias Renováveis) reservada aos 
investimentos nas energias renováveis e 
na eficiência energética nos países 
terceiros.
A Comissão analisará, em particular, o 
modo como estas novas possibilidades de 
financiamento poderão ser utilizadas para 
acelerar os "projectos de interesse 
europeu no sector das energias 
renováveis", especialmente  
- acelerando o desenvolvimento de 
comunidades e cidades com uma 
utilização de energias renováveis de 100% 
ou muito elevada no âmbito da iniciativa 
"Pacto de Autarcas";
- acelerando o desenvolvimento da 
infra-estrutura de rede necessária para 
desenvolver o potencial de energia eólica 
"off-shore" e marinha no Mar do Norte e 
no Mar Báltico;
- acelerando a criação de redes de 
aquecimento e arrefecimento urbano com 
base na biomassa nos países do Norte e do 
Leste da União Europeia, em combinação 
com um vasto programa de adaptação do 
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parque imobiliário existente;
- acelerando o desenvolvimento de 
interligações com os países do 
Mediterrâneo, a fim de usufruir 
plenamente do vasto potencial da energia 
eólica e solar térmica nos países do 
Mediterrâneo e em outros países vizinhos.

Or. en

Justificação

Idêntica à alteração 90 apresentada por Claude Turmes, à excepção da inclusão dos 
programas-quadro no âmbito do financiamento.

Alteração 695
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Será garantido o acesso fácil ao 
financiamento público e privado de 
projectos de interesse europeu no sector 
das energias renováveis.
A fim de facilitar o financiamento da 
realização do objectivo de 20%, a 
Comissão e os Estados-Membros 
apresentarão, até 31 de Dezembro de 
2009, uma análise e um plano tendo por 
finalidade, em particular:
- uma melhor utilização dos fundos 
estruturais e dos programas-quadro para 
as energias renováveis;
- uma melhor e maior utilização dos 
fundos do Banco Europeu de 
Investimento e de outras instituições 
financeiras públicas; e
- um melhor acesso ao capital de risco, 
nomeadamente através da análise da 
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viabilidade de um mecanismo de partilha 
de riscos para os investimentos em 
energias renováveis na União Europeia, 
semelhante à iniciativa GEEREF (Fundo 
Mundial para a Eficiência Energética e 
as Energias Renováveis) reservada aos 
investimentos nas energias renováveis e 
na eficiência energética nos países 
terceiros.
A Comissão analisará, em particular, o 
modo como estas novas possibilidades de 
financiamento poderão ser utilizadas para 
acelerar os "projectos de interesse 
europeu no sector das energias 
renováveis", especialmente
- acelerando o desenvolvimento de 
comunidades e cidades com uma 
utilização de energias renováveis de 100% 
ou muito elevada no âmbito da iniciativa 
"Pacto de Autarcas";
- acelerando o desenvolvimento da 
infra-estrutura de rede necessária para 
desenvolver o potencial de energia eólica 
"off-shore" e marinha nas várias zonas 
marítimas da União Europeia;
- acelerando a criação de redes de 
aquecimento e arrefecimento urbano com 
base na biomassa nos países do Norte e do 
Leste da União Europeia, em combinação 
com um vasto programa de adaptação do 
parque imobiliário existente;
- acelerando o desenvolvimento de 
interligações com os países do 
Mediterrâneo, a fim de usufruir 
plenamente do vasto potencial da energia 
eólica e solar térmica nos países do 
Mediterrâneo e em outros países vizinhos.

Or. en

Justificação

Para além da alteração do relator convém notar o seguinte: deve estabelecer-se uma ligação 
clara com os programas-quadro na directiva relativa às fontes de energia renováveis com 
vista a encorajar a I&D nos biocombustíveis de segunda geração. Além disso, muitas zonas 
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marítimas da UE têm potenciais significativos de produção de energia eólica "off-shore" e 
marinha – não apenas os mares do Norte e Báltico – e não devem ser objecto de 
discriminação.

Alteração 696
Alyn Smith

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-B. A Comissão e os Estados-Membros 
apresentarão, até 31 de Dezembro de 
2009, uma análise e um plano tendo por 
finalidade uma abordagem coordenada 
dos financiamentos comunitários e 
nacionais, e de outras formas de apoio, 
nos centros de investigação sobre energias 
renováveis e tecnologias de eficiência 
energética; nomeadamente nos centros 
que cooperam com universidades e 
empresas (em particular pequenas e 
médias empresas) em investigação 
aplicada e inovadora de importância 
decisiva; a investigação tecnológica 
dedicará especial atenção à produção 
descentralizada e comunitária; essa 
investigação visará minimizar conflitos de 
utilização, como o conflito entre 
combustíveis e alimentos; esses centros 
visarão igualmente sensibilizar o público 
em geral para as energias renováveis e, 
especialmente, para as medidas de 
poupança de energia.

Or. en

Justificação

Os centros de investigação são essenciais para o futuro da tecnologia europeia das energias 
renováveis e para os esforços de redução das emissões de gases com efeito de estufa, 
devendo, portanto, ser inteiramente apoiados pela Comissão e pelos Estados-Membros de 
forma coordenada.
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Alteração 697
Alyn Smith

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 5-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-C. Os Estados-Membros tomarão 
medidas financeiras e outras medidas de 
apoio para assegurar que o maior número 
possível de explorações agrícolas sejam 
produtores de energia líquidos, através da 
utilização de fontes de energia como 
digestores anaeróbios, tecnologias 
fotovoltaicas, combustível florestal à base 
de aparas de madeira e biocombustíveis 
de segunda geração; além disso, a 
autoridade competente assegurará que 
essa energia seja fornecida com um 
acesso não discriminatório às redes de 
electricidade e gás; todavia, os conflitos 
de utilização, como entre a utilização da 
madeira para combustível ou para 
construção, devem ser minimizados, e a 
energia deve ser gerada a partir de 
materiais orgânicos não alimentares.

Or. en

Justificação

As explorações agrícolas são uma fonte potencialmente rica de energias renováveis 
duradouras, e devem ser inteiramente apoiadas pelas respectivas autoridades.

Alteração 698
Alyn Smith

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 5-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-D. Os Estados-Membros devem rever as 
suas políticas de contratos públicos com 
vista a promover a utilização das fontes de 
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energia renováveis e das tecnologias de 
eficiência energética; os organismos 
públicos devem promover a utilização de 
combustível derivado de materiais 
orgânicos não alimentares na sua frota de 
transportes rodoviários, bem como tomar 
outras medidas em conformidade com a 
nova directiva relativa à promoção de 
veículos de transporte rodoviário não 
poluentes e energeticamente eficientes.

Or. en

Justificação

Os organismos públicos têm um papel decisivo para influenciar o comportamento em termos 
de carbono.

Alteração 699
Alyn Smith

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 5-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-E. Ao avaliar o impacto do 
desenvolvimento das energias renováveis 
que ocorre em áreas designadas ao abrigo 
da legislação ambiental da UE, e 
nomeadamente da Directiva "Habitats" 
(Directiva 92/43/CEE), os 
Estados-Membros devem ter em conta o 
impacto positivo desse desenvolvimento 
para a produção de energias renováveis 
na União Europeia, bem como a sua 
contribuição para a realização dos 
objectivos estabelecidos pela presente 
directiva.

Or. en
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Justificação

Ao examinar o impacto ambiental para os projectos de energias renováveis, é necessário ter 
em devida consideração a luta contra as alterações climáticas.
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