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Alteração 1030
Herbert Reul

Proposta de directiva
Anexo I – parte B

Texto da Comissão Alteração

B. Trajectória indicativa Suprimido
A trajectória indicativa referida no n.º 2 
do artigo 3.º deve respeitar as seguintes 
quotas de energia proveniente de fontes 
renováveis:
S2005 + 0.25 (S2020 – S2005), como 
média para o período de dois anos de 
2011 a 2012;  
S2005 + 0.35 (S2020 – S2005), como 
média para o período de dois anos de 
2013 a 2014;
S2005 + 0.45 (S2020 – S2005), como 
média para o período de dois anos de 
2015 a 2016; e
S2005 + 0.65 (S2020 – S2005), como 
média para o período de dois anos de 
2017 a 2018,
em que
S2005 = a quota para esse Estado-
Membro em 2005 tal como indicado no 
quadro que consta da Parte A,
e
S2020 = a quota para esse Estado-
Membro em 2020 tal como indicado no 
quadro que consta da Parte A.

Or.  de

Justificação

O objectivo deveria ser a redução da burocracia e não o seu aumento. 
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Alteração 1031
Fiona Hall

Proposta de directiva
Anexo I – letra B – título

Texto da Comissão Alteração

B. Trajectória indicativa B. Trajectória vinculativa

Or. en

Alteração 1032
Claude Turmes

Proposta de directiva
Anexo I – letra B – título

Texto da Comissão Alteração

B. Trajectória indicativa Trajectória da meta intermédia vinculativa

Or. en

Justificação

Para garantir que as metas globais estabelecidas pela CE e pelos Estados-Membros para 
2020 sejam atingidas, é necessário adoptar metas intermédias vinculativas. A trajectória 
proposta na Secção B do Anexo 1 começa a um nível muito baixo, deixando as maiores 
quotas de energias renováveis para os últimos anos antes de 2020. Se esta curva não for 
cumprida, os Estados-Membros terão grande dificuldade em atingir a meta de 2020. Nesta 
óptica, a referida meta deve ser considerada como um mínimo indispensável.

Alteração 1033
Fiona Hall

Proposta de directiva
Anexo I – letra B – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A trajectória indicativa referida no n.º 2 do 
artigo 3.º deve respeitar as seguintes quotas 
de energia proveniente de fontes 

A trajectória vinculativa referida no n.º 2 
do artigo 3.º deve respeitar as seguintes 
quotas de energia proveniente de fontes 
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renováveis: renováveis:

Or. en

Alteração 1034
Reino Paasilinna

Proposta de directiva
Anexo II

Texto da Comissão Alteração

Anexo II – Fórmula de normalização 
para a contabilização da electricidade 
gerada a partir da energia hídrica

Suprimido

Para a contabilização da electricidade 
gerada a partir da energia hídrica num 
dado Estado-Membro, aplica-se a 
seguinte fórmula:

QN(norm) = CN * 15/
14








 


N

Ni Ci
Qi

em que
N = ano de referência;
QN(norm) = a electricidade normalizada 
gerada por todas as centrais 
hidroeléctricas do Estado-Membro no ano 
N, para fins contabilísticos;
Qi = a quantidade de electricidade 
efectivamente gerada no ano i por todas 
as instalações do Estado-Membro medida 
em GWh;
Ci = a capacidade instalada total de todas 
as instalações do Estado-Membro no ano 
i, medida em MW.

Or. en
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Alteração 1035
Paul Rübig

Proposta de directiva
Anexo II – nova parte a inserir no fim do anexo

Texto da Comissão Alteração

Se as estatísticas de escoamento estiverem 
disponíveis, a electricidade gerada poderá 
ser calculada com base nos valores 
médios dos últimos 15 anos, utilizando a 
seguinte fórmula:
QE = Hm * Vm * g * ρ * η * Tempo
em que
QE’ = Electricidade gerada
Hm = Queda média
Vm = Caudal médio
g = Constante de gravitação
ρ = Densidade
η = Eficiência
No caso das pequenas instalações 
hidroeléctricas serão efectuadas revisões 
de menor amplitude. Nestes casos, o 
relatório anual sobre a electricidade 
efectivamente gerada anualmente será 
suficiente.
A quantidade suplementar de 
electricidade gerada será calculada por 
meio de um aumento percentual das 
variáveis em questão.

Or.  de

Justificação

É necessário completar a fórmula de normalização para a energia hidroeléctrica, dado que, 
devido à quebra das variações naturais de escoamento (+/- 10%), não é possível representar 
exactamente a quantidade de electricidade produzida em centrais novas. Se a quantidade 
anual de electricidade produzida por uma central aumentar sem que a capacidade máxima 
disponível aumente também, a quantidade suplementar de electricidade produzida será 
apenas tida totalmente em conta 15 anos mais tarde. No caso contrário, a aplicação da 
fórmula proposta fará aumentar a proporção de fontes de energia renováveis de forma 
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inaceitável e só diminuirá lentamente nos 15 anos seguintes.

Alteração 1036
Werner Langen

Proposta de directiva
Anexo II-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo II-A
Fórmula de normalização para a 

contabilização da electricidade gerada a 
partir da energia eólica

Para a contabilização da electricidade 
gerada a partir da energia eólica num 
dado Estado-Membro, aplica-se a 
seguinte fórmula:

sendo
N = Ano de referência
QN(norm)= a electricidade normalizada 
gerada por todas as centrais eólicas do 
Estado-Membro no ano N, para fins 
contabilísticos;
Qi = a quantidade de electricidade 
efectivamente gerada no ano i por todas 
as instalações do Estado-Membro medida 
em GWh;
Ci = a capacidade instalada total de todas 
as instalações do Estado-Membro no ano 
i, medida em MW.

Or.  de

Justificação

Como acontece com a energia hidroeléctrica, os recursos eólicos podem registar variações 
substanciais em determinados anos. Por este motivo, o desempenho eólico deve ser 

QN(norm)  = CN * 7/
6








 


N

Ni Ci
Qi
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"normalizado", a fim de garantir a comparabilidade das metas intermédias mínimas da UE.

Alteração 1037
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Anexo IV

Texto da Comissão Alteração

Este anexo é suprimido.

Or.  de

Justificação

A certificação dos instaladores, a qual é objecto do anexo IV, não é necessária, uma vez que 
é possível remeter para a Directiva 2005/36/CE e as disposições adicionais apenas 
significariam uma carga administrativa desnecessária.

Alteração 1038
Herbert Reul, Robert Goebbels

Proposta de directiva
Anexo IV – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os critérios referidos no n.° 3 do artigo 
13.° serão os seguintes:

Os seguintes critérios aplicam-se 
unicamente aos sistemas de certificação
referidos no n.º 3 do artigo 13.º:

Or.  de

Justificação

A certificação dos instaladores, a qual é objecto do anexo IV, só é necessária nos Estados-
Membros em que não existam sistemas de qualificação profissional eficazes.
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Alteração 1039
Werner Langen

Proposta de directiva
Anexo IV – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os critérios referidos no n.° 3 do artigo 
13.° serão os seguintes:

Os critérios referidos no n.º 3 do artigo 13.º 
aplicam-se unicamente aos sistemas de 
certificação:

Or.  de

Justificação

A certificação dos instaladores só é necessária nos Estados-Membros em que não existam 
sistemas de qualificação profissional eficazes. Para as empresas, o facto de a estes sistemas 
de qualificação, muito exigentes em termos de conteúdo e de tempo, se juntar uma nova 
certificação obrigatória só criará novos obstáculos burocráticos inúteis. Se forem 
necessárias novas qualificações e a sua actualização, estas podem ser obtidas no mercado no 
âmbito de formações profissionais de carácter voluntário.

Alteração 1040
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva
Anexo IV – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os critérios referidos no n.° 3 do artigo 
13.° serão os seguintes:

Os critérios referidos no n.º 3 do artigo 13.º 
aplicam-se unicamente aos sistemas de 
certificação:

Or.  de

Justificação

A certificação dos instaladores só é necessária nos Estados-Membros em que não existam 
sistemas de qualificação profissional eficazes. Para as empresas, o facto de a estes sistemas 
de qualificação, muito exigentes em termos de conteúdo e de tempo, se juntar uma nova 
certificação obrigatória só criará novos obstáculos burocráticos inúteis. Se forem 
necessárias novas qualificações e a sua actualização, estas podem ser obtidas no mercado no 
âmbito de formações profissionais de carácter voluntário.
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Alteração 1041
Jan Březina

Proposta de directiva
Anexo IV – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O processo de certificação deve ser 
transparente e claramente definido pelo 
Estado-Membro ou pelo organismo 
administrativo por este nomeado.

1. O processo de certificação deve ser 
transparente e claramente definido por um 
organismo de certificação que será 
nomeado e acreditado pelos 
Estados-Membros (em conformidade com 
a norma EN ISO 17024).

Or. en

Justificação

A certificação do pessoal nos termos da norma EN ISO 17024 garante uma formação 
permanente actualizada (novos desenvolvimentos tecnológicos ou regras e regulamentações 
podem ser facilmente aplicadas). Além disso, a acreditação EN ISO garante regras claras 
para que a formação, a qualificação e as competências sejam comparáveis na Europa. 

Esta abordagem permite o reconhecimento recíproco de competências nos Estados-Membros.

Alteração 1042
Paul Rübig

Proposta de directiva
Anexo IV – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O processo de certificação deve ser 
transparente e claramente definido pelo 
Estado-Membro ou pelo organismo 
administrativo por este nomeado.

1. O processo de certificação deve ser 
transparente e claramente definido por um 
organismo de certificação que será 
nomeado e acreditado pelos 
Estados-Membros (em conformidade com 
a norma EN ISO 17024).

Or. en
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Justificação

A certificação do pessoal nos termos da norma EN ISO 17024 garante uma formação 
permanente actualizada (novos desenvolvimentos tecnológicos ou regras e regulamentações 
podem ser facilmente aplicadas). Além disso, a acreditação EN ISO garante regras claras 
para que a formação, a qualificação e as competências sejam comparáveis na Europa. 

Alteração 1043
Anni Podimata

Proposta de directiva
Anexo IV – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os instaladores de sistemas de biomassa, 
de bombas de calor, de sistemas solares 
fotovoltaicos e de sistemas solares térmicos 
serão certificados por um programa de 
formação ou por um organismo de 
formação acreditados.

2. Os instaladores de biomassa, de bombas 
de calor, de sistemas geotérmicos pouco 
profundos, de sistemas solares 
fotovoltaicos e de sistemas solares térmicos
poderão ser certificados por entidades 
terceiras de certificação. A certificação 
será concedida a um instalador como 
resultado de um exame, que incluirá uma 
parte teórica e uma parte prática. No final 
da formação, o instalador deve possuir as 
competências necessárias para instalar os 
equipamentos e sistemas que 
correspondam às necessidades de 
desempenho e fiabilidade do cliente, 
incorporar técnicas de qualidade e 
cumprir todos os códigos e normas 
aplicáveis, incluindo em matéria de 
rotulagem energética e ecológica. O 
exame incluirá a avaliação prática da 
correcta instalação de caldeiras e fornos 
de biomassa, bombas de calor, instalações 
solares fotovoltaicas ou instalações 
solares térmicas.

Or. en

Justificação

É essencial garantir a qualidade das instalações.
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Alteração 1044
Jan Březina

Proposta de directiva
Anexo IV – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os instaladores de sistemas de biomassa, 
de bombas de calor, de sistemas solares 
fotovoltaicos e de sistemas solares térmicos 
serão certificados por um programa de 
formação ou por um organismo de 
formação acreditados.

2. Os instaladores de sistemas de biomassa, 
de bombas de calor, de sistemas solares 
fotovoltaicos e de sistemas solares térmicos 
bem como os instaladores de colectores de 
calor horizontais ou verticais (por 
exemplo, empresas de perfuração ou de 
construção) serão certificados por um 
organismo de certificação acreditado.

Or. en

Justificação

A certificação do pessoal nos termos da norma EN ISO 17024 garante uma formação 
permanente actualizada (novos desenvolvimentos tecnológicos ou regras e regulamentações 
podem ser facilmente aplicadas). Além disso, a acreditação EN ISO garante regras claras 
para que a formação, a qualificação e as competências sejam comparáveis na Europa. 

Esta abordagem permite o reconhecimento recíproco de competências nos Estados-Membros.

Alteração 1045
Paul Rübig

Proposta de directiva
Anexo IV – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os instaladores de sistemas de biomassa, 
de bombas de calor, de sistemas solares 
fotovoltaicos e de sistemas solares térmicos 
serão certificados por um programa de 
formação ou por um organismo de 
formação acreditados.

2. Os instaladores de sistemas de biomassa, 
de bombas de calor, de sistemas solares 
fotovoltaicos e de sistemas solares térmicos 
bem como os instaladores de colectores de 
calor horizontais ou verticais (por 
exemplo, empresas de perfuração ou de 
construção) serão certificados por um 
organismo de certificação acreditado.

Or. en
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Justificação

A certificação do pessoal nos termos da norma EN ISO 17024 garante uma formação 
permanente actualizada (novos desenvolvimentos tecnológicos ou regras e regulamentações
podem ser facilmente aplicadas). Além disso, a acreditação EN ISO garante regras claras 
para que a formação, a qualificação e as competências sejam comparáveis na Europa. 
Posição conjunta EHPA e EPEE sobre a Directiva "Energias Renováveis", página 5 de 5.
Esta abordagem garante o reconhecimento recíproco das competências nos Estados-
Membros.

Alteração 1046
Philippe Busquin

Proposta de directiva
Anexo IV – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os instaladores de sistemas de biomassa, 
de bombas de calor, de sistemas solares 
fotovoltaicos e de sistemas solares térmicos 
serão certificados por um programa de 
formação ou por um organismo de 
formação acreditados.

2. Os instaladores de sistemas de biomassa, 
de bombas de calor, de sistemas 
geotérmicos pouco profundos, de sistemas 
solares fotovoltaicos e de sistemas solares 
térmicos serão certificados por um 
programa de formação ou por um 
organismo de formação acreditados.

Or. en

Alteração 1047
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva
Anexo IV – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os instaladores de sistemas de biomassa, 
de bombas de calor, de sistemas solares 
fotovoltaicos e de sistemas solares térmicos 
serão certificados por um programa de 
formação ou por um organismo de 
formação acreditados.

2. Os instaladores de sistemas de biomassa, 
de bombas de calor, de sistemas 
geotérmicos pouco profundos, de sistemas 
solares fotovoltaicos e de sistemas solares 
térmicos serão certificados por um 
programa de formação ou por um 
organismo de formação acreditados.
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Or. en

Justificação

Os critérios de certificação e os programas de acreditação devem ser diferenciados entre 
instaladores de bombas de calor e de sistemas geotérmicos pouco profundos, uma vez que a 
sua filiação em organizações profissionais difere substancialmente e muito raramente uma só 
pessoa ou uma só empresa possuem as mesmas qualificações.  Devem ser estabelecidos 
critérios específicos para os instaladores de sistemas geotérmicos pouco profundos. 

Alteração 1048
Anni Podimata

Proposta de directiva
Anexo IV – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A certificação deve ser específica 
para a respectiva tecnologia/aplicação:  
pequenas caldeiras e fornos de biomassa, 
sistemas solares fotovoltaicos, sistemas 
solares térmicos, sistemas geotérmicos 
pouco profundos e bombas de calor.

Or. en

Justificação

As tecnologias em matéria de energias renováveis são diferentes. Consequentemente, devem 
ser desenvolvidos sistemas específicos de certificação para cada tecnologia.

Alteração 1049
Anni Podimata

Proposta de directiva
Anexo IV– n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. A certificação do instalador deve ser 
limitada no tempo tal como está previsto 
para os procedimentos de certificação 
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para instaladores de equipamento de 
aquecimento vulgar, ou para o caso de 
equipamento fotovoltaico ou equipamento 
de aquecimento vulgar.

Or. en

Justificação

A fim de evitar impedimentos desnecessários ao desenvolvimento da electricidade produzida 
a partir de fontes de energias renováveis as certificações com limites de tempo não devem ser 
mais rigorosas do que as que se aplicam a equipamentos eléctricos convencionais. 

Alteração 1050
Anni Podimata

Proposta de directiva
Anexo IV – n.ºs 3 a 10

Texto da Comissão Alteração

3. A acreditação do programa de 
formação ou do organismo de formação 
será feita pelos Estados-Membros ou 
pelos organismos administrativos por 
estes nomeados. O organismo de 
acreditação deve assegurar que o 
programa de formação oferecido pelo 
organismo de formação tem continuidade 
e cobertura regional ou nacional. O 
organismo de formação deve dispor de 
instalações técnicas adequadas para 
assegurar a formação prática, incluindo 
algum equipamento de laboratório ou 
instalações correspondentes para 
assegurar a formação prática. O 
organismo de formação deve também 
assegurar, para além da formação de 
base, cursos de aperfeiçoamento mais 
curtos sobre questões específicas, como as 
novas tecnologias, a fim de permitir a 
formação contínua nas suas instalações.
O organismo de formação pode ser o 
fabricante do equipamento ou sistema, 
um instituto ou uma associação.

Suprimido
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4. Devem ser propostos programas de 
formação acreditados aos instaladores 
com experiência profissional que tenham 
adquirido, ou estejam a adquirir, os 
seguintes tipos de formação:
(a) no caso dos instaladores de caldeiras e 
fornos biomassa: ter formação prévia 
como canalizador, montador de tubagens, 
técnico de aquecimento ou instalador 
técnico de equipamento sanitário e de 
equipamento de aquecimento ou 
arrefecimento.
(b) no caso dos instaladores de bombas de 
calor: ter formação prévia como 
canalizador ou técnico de refrigeração e 
possuir competências de base em 
electricidade e canalização (corte de 
tubagem, soldadura de juntas, colagem de 
juntas, retardamento, selagem de 
acessórios, ensaio da estanqueidade e 
instalação de sistemas de aquecimento ou 
arrefecimento);
(c) no caso dos instaladores de sistemas 
solares fotovoltaicos e de sistemas solares 
térmicos: formação prévia como 
canalizador, electricista, e competências 
em canalização, electricidade e 
construção de telhados, incluindo 
conhecimentos de soldadura de juntas, 
colagem de juntas, selagem de acessórios, 
ensaio da estanqueidade de canalizações, 
capacidade para ligar cabos eléctricos, 
conhecimento dos materiais de base para 
a construção de telhados, dos métodos de 
colocação de chapas de telhado e de 
vedação; ou
(d) ter seguido um programa de formação 
profissional que transmita ao instalador 
as competências adequadas 
correspondentes a 3 anos de estudos nos 
domínios referidos nas alíneas a), b) ou 
c), incluindo aulas teóricas e práticas no 
local de trabalho.
5. A formação para fins de certificação do 
instalador deve incluir uma parte teórica 
e uma parte prática. No final da 
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formação, o instalador deve possuir as 
competências necessárias para instalar os 
equipamentos e sistemas que 
correspondam às necessidades de 
desempenho e fiabilidade do cliente, 
incorporar técnicas de qualidade e 
cumprir todos os códigos e normas 
aplicáveis, incluindo em matéria de 
rotulagem energética e ecológica.
6. A parte teórica da formação dos 
instaladores de caldeiras e fornos de 
biomassa deve abranger a situação do 
mercado da biomassa, os aspectos 
ecológicos, os combustíveis produzidos a 
partir de biomassa, a logística, a 
legislação em matéria de construção, a 
protecção contra os incêndios, os 
subsídios, as técnicas de combustão, os 
sistemas de queima, as melhores soluções 
hidráulicas, a comparação custos-
benefícios, bem como o projecto, 
instalação e manutenção de caldeiras e 
fornos de biomassa. A formação deve 
transmitir bons conhecimentos sobre as 
eventuais normas europeias relativas às 
tecnologias e aos combustíveis produzidos 
a partir da biomassa, como as pastilhas de 
combustível, e sobre a legislação nacional 
e europeia em matéria de biomassa.
7. A parte teórica da formação dos 
instaladores de bombas de calor deve 
abranger a situação do mercado das 
bombas de calor, os recursos geotérmicos 
e as temperaturas geotérmicas de 
diferentes regiões, a identificação de solos 
e rochas para determinação da 
condutividade térmica, a logística, a 
legislação em matéria de construção, a 
regulamentação relativa à utilização de 
recursos geotérmicos, a viabilidade de
utilizar bombas de calor em edifícios e 
determinar o sistema de bomba de calor 
mais adequado, e conhecimentos sobre os 
seus requisitos técnicos, segurança, 
filtragem do ar, ligação à fonte de calor e 
disposição do sistema. A formação deve 
também transmitir bons conhecimentos 
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sobre as eventuais normas europeias 
relativas às bombas de calor e sobre a 
legislação nacional e europeia relevante.
O instalador deve dar provas das 
seguintes competências essenciais:
(a) Conhecimento básico dos princípios 
físicos e de funcionamento de uma bomba 
de calor, incluindo as características do 
circuito da bomba: relação entre as 
baixas temperaturas do sumidouro 
térmico, as temperaturas elevadas da 
fonte de calor e a eficiência do sistema, 
determinação do coeficiente de 
desempenho (COP) e do factor de 
desempenho sazonal (SPF);
(b) Conhecimento dos componentes e da 
sua função no circuito da bomba, 
incluindo o compressor, a válvula de 
expansão, o evaporador, o condensador, 
os dispositivos e acessórios, o óleo 
lubrificante, o fluido refrigerante, e 
conhecimento das possibilidades de 
sobreaquecimento, sobrearrefecimento e 
arrefecimento com bombas de calor;
(c) Capacidade para escolher e calibrar os 
componentes em situações de instalação 
típicas, incluindo a determinação dos 
valores típicos da carga térmica de 
diferentes edifícios e da produção de água 
quente com base no consumo energético, 
determinação da capacidade da bomba de 
calor na carga térmica para a produção 
de água quente, na massa de 
armazenagem do edifício e na 
alimentação em corrente interrupta;
determinação da componente a utilizar 
como tanque tampão e do seu volume, e 
integração de um segundo sistema de 
aquecimento.
8. A parte teórica da formação dos 
instaladores de sistemas solares 
fotovoltaicos e de sistemas solares 
térmicos deve abranger a situação do 
mercado dos produtos solares, os aspectos 
ecológicos, componentes, características e 
dimensionamento dos sistemas solares, a 
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selecção de sistemas exactos e o 
dimensionamento dos componentes, a 
determinação da procura de calor, a 
logística, a legislação em matéria de 
construção, a protecção contra os 
incêndios, os subsídios, a comparação 
custos-benefícios, bem como o projecto, 
instalação e manutenção das instalações 
solares fotovoltaicas e solares térmicas. A 
formação deve transmitir bons 
conhecimentos sobre as eventuais normas 
europeias relativas às tecnologias, e sobre 
certificação como a marca Solar 
Keymark, bem como sobre a legislação 
nacional e europeia na matéria. O 
instalador deve dar provas das seguintes 
competências essenciais:
(a) Capacidade para trabalhar em 
segurança utilizando as ferramentas e o 
equipamento exigidos, aplicando códigos 
e normas de segurança e identificando os 
riscos em matéria de canalização, 
electricidade e outros, associados às 
instalações solares;
(b) Capacidade para identificar sistemas e 
componentes específicos de sistemas 
activos e passivos, incluindo a concepção 
mecânica, e para determinar a localização 
dos componentes e a disposição e 
configuração dos sistemas;
(c) Capacidade para determinar a 
superfície, orientação e inclinação da 
instalação exigidas para o sistema solar 
fotovoltaico e o sistema solar de 
aquecimento da água, tendo em conta a 
sombra, o acesso solar, a integridade 
estrutural, a adequação da instalação ao 
edifício ou ao clima, e identificar 
diferentes métodos de instalação 
adequados para os tipos de telhado e o 
equilíbrio do equipamento do sistema 
exigido para a instalação;
(d) Em especial no caso dos sistemas 
solares fotovoltaicos, capacidade para 
adaptar o projecto eléctrico, incluindo a 
determinação das correntes no projecto, 
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seleccionar os tipos de condutores e os 
débitos adequados a cada circuito 
eléctrico, determinar a dimensão, o débito 
e a localização adequados para todos os 
equipamentos e subsistemas associados e 
seleccionar um ponto de interligação 
adequado.
9. O curso de formação terminará com 
um exame após o qual será emitido um 
certificado. O exame incluirá a avaliação 
prática da correcta instalação de caldeiras 
e fornos de biomassa, bombas de calor, 
instalações solares fotovoltaicas ou 
instalações solares térmicas.
10. A certificação do instalador será 
limitada no tempo, devendo ser necessário 
um estágio ou sessão de aperfeiçoamento 
para prolongamento da certificação.

Or. en

Alteração 1051
Jan Březina

Proposta de directiva
Anexo IV – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A acreditação do programa de formação 
ou do organismo de formação será feita 
pelos Estados-Membros ou pelos 
organismos administrativos por estes 
nomeados. O organismo de acreditação
deve assegurar que o programa de 
formação oferecido pelo organismo de 
formação tem continuidade e cobertura 
regional ou nacional. O organismo de 
formação deve dispor de instalações 
técnicas adequadas para assegurar a 
formação prática, incluindo algum 
equipamento de laboratório ou instalações 
correspondentes para assegurar a formação 
prática. O organismo de formação deve 
também assegurar, para além da formação 

3. A garantia de qualidade do programa 
de formação ou do organismo de formação 
será feita pelos organismos de 
certificação. Estes organismos devem
assegurar que o programa de formação 
oferecido pelo organismo de formação tem 
continuidade e cobertura regional ou 
nacional. O organismo de formação deve 
dispor de instalações técnicas adequadas 
para assegurar a formação prática, 
incluindo algum equipamento de 
laboratório ou instalações correspondentes 
para assegurar a formação prática. O 
organismo de formação deve também 
assegurar, para além da formação de base, 
cursos de aperfeiçoamento mais curtos 
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de base, cursos de aperfeiçoamento mais 
curtos sobre questões específicas, como as 
novas tecnologias, a fim de permitir a 
formação contínua nas suas instalações. O 
organismo de formação pode ser o 
fabricante do equipamento ou sistema, um 
instituto ou uma associação.

sobre questões específicas, como as novas 
tecnologias, a fim de permitir a formação 
contínua nas suas instalações. O organismo 
de formação pode ser o fabricante do 
equipamento ou sistema, um instituto ou 
uma associação.

Or. en

Justificação

A nomeação de organismos de certificação acreditados pelos Estados-Membros é fácil e 
muito eficiente enquanto que a exigência de acreditação de cada centro de formação implica 
demasiados requisitos burocráticos e despesas. Vai impor uma carga administrativa que 
atrasa o desenvolvimento do mercado das energias renováveis.

Alteração 1052
Paul Rübig

Proposta de directiva
Anexo IV – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A acreditação do programa de formação 
ou do organismo de formação será feita 
pelos Estados-Membros ou pelos 
organismos administrativos por estes 
nomeados. O organismo de acreditação 
deve assegurar que o programa de 
formação oferecido pelo organismo de 
formação tem continuidade e cobertura 
regional ou nacional. O organismo de 
formação deve dispor de instalações 
técnicas adequadas para assegurar a 
formação prática, incluindo algum 
equipamento de laboratório ou instalações 
correspondentes para assegurar a formação 
prática. O organismo de formação deve 
também assegurar, para além da formação 
de base, cursos de aperfeiçoamento mais 
curtos sobre questões específicas, como as 
novas tecnologias, a fim de permitir a 
formação contínua nas suas instalações. O 

3. A garantia de qualidade do programa 
de formação ou do organismo de formação 
será feita pelos organismos de 
certificação. Estes organismos devem
assegurar que o programa de formação 
oferecido pelo organismo de formação tem 
continuidade e cobertura regional ou 
nacional. O organismo de formação deve 
dispor de instalações técnicas adequadas 
para assegurar a formação prática, 
incluindo algum equipamento de 
laboratório ou instalações correspondentes 
para assegurar a formação prática. O 
organismo de formação deve também 
assegurar, para além da formação de base, 
cursos de aperfeiçoamento mais curtos 
sobre questões específicas, como as novas 
tecnologias, a fim de permitir a formação 
contínua nas suas instalações. O organismo 
de formação pode ser o fabricante do 
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organismo de formação pode ser o 
fabricante do equipamento ou sistema, um 
instituto ou uma associação.

equipamento ou sistema, um instituto ou 
uma associação.

Or. en

Justificação

A nomeação de organismos de certificação acreditados pelos Estados-Membros é fácil e 
muito eficiente enquanto que a exigência de acreditação de cada centro de formação implica 
demasiados requisitos burocráticos e despesas. Vai impor uma carga administrativa que 
atrasa o desenvolvimento do mercado das energias renováveis.

Alteração 1053
Jan Březina

Proposta de directiva
Anexo IV – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. Devem ser propostos programas de 
formação acreditados aos instaladores com 
experiência profissional que tenham 
adquirido, ou estejam a adquirir, os 
seguintes tipos de formação:

4. Devem ser propostos programas de 
formação aos instaladores com experiência 
profissional que tenham adquirido, ou 
estejam a adquirir, os seguintes tipos de 
formação:

Or. en

Justificação

A nomeação de organismos de certificação acreditados pelos Estados-Membros é fácil e 
muito eficiente enquanto que a exigência de acreditação de cada centro de formação implica 
demasiados requisitos burocráticos e despesas. Vai impor uma carga administrativa que 
atrasa o desenvolvimento do mercado das energias renováveis.
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Alteração 1054
Philippe Busquin

Proposta de directiva
Anexo IV – n.º 4 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) No caso dos instaladores de 
sistemas geotérmicos pouco profundos:
formação em perfuração ou colocação de 
tubagem com a exigência de competências 
básicas em matéria de geologia;

Or. en

Alteração 1055
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva
Anexo IV – n.º 4 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) No caso dos instaladores de 
sistemas geotérmicos pouco profundos:
formação em perfuração ou colocação de 
tubagem com a exigência de competências 
básicas em matéria de geologia;

Or. en

Justificação

Os critérios de certificação e os programas de acreditação devem ser diferenciados entre 
instaladores de bombas de calor e de sistemas geotérmicos pouco profundos, uma vez que a 
sua filiação em organizações profissionais diferem substancialmente e muito raramente uma 
só pessoa ou uma só empresa possuem as mesmas qualificações.  Devem ser estabelecidos 
critérios específicos para os instaladores de sistemas geotérmicos pouco profundos. 
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Alteração 1056
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva
Anexo IV – n.º 7 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

7. A parte teórica da formação dos 
instaladores de bombas de calor deve 
abranger a situação do mercado das 
bombas de calor, os recursos geotérmicos 
e as temperaturas geotérmicas de 
diferentes regiões, a identificação de solos 
e rochas para determinação da 
condutividade térmica, a logística, a 
legislação em matéria de construção, a 
regulamentação relativa à utilização de 
recursos geotérmicos, a viabilidade de 
utilizar bombas de calor em edifícios e 
determinar o sistema de bomba de calor 
mais adequado, e conhecimentos sobre os 
seus requisitos técnicos, segurança, 
filtragem do ar, ligação à fonte de calor e 
disposição do sistema. A formação deve 
também transmitir bons conhecimentos 
sobre as eventuais normas europeias 
relativas às bombas de calor e sobre a 
legislação nacional e europeia relevante. O 
instalador deve dar provas das seguintes 
competências essenciais:

7. A parte teórica da formação dos 
instaladores de bombas de calor deve 
abranger a situação do mercado das 
bombas de calor, a logística, a legislação 
em matéria de construção, a 
regulamentação relativa à utilização de 
recursos geotérmicos, a viabilidade de 
utilizar bombas de calor em edifícios e 
determinar o sistema de bomba de calor 
mais adequado, e conhecimentos sobre os 
seus requisitos técnicos, segurança, 
filtragem do ar, ligação à fonte de calor e 
disposição do sistema. A formação deve 
também transmitir bons conhecimentos 
sobre as eventuais normas europeias 
relativas às bombas de calor e sobre a 
legislação nacional e europeia relevante. O 
instalador deve dar provas das seguintes 
competências essenciais:

Or. en

Justificação

Os critérios de certificação e os programas de acreditação devem ser diferenciados entre 
instaladores de bombas de calor e de sistemas geotérmicos pouco profundos, uma vez que a 
sua filiação em organizações profissionais diferem substancialmente e muito raramente uma 
só pessoa ou uma só empresa possuem as mesmas qualificações.  Devem ser estabelecidos 
critérios específicos para os instaladores de sistemas geotérmicos pouco profundos. 
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Alteração 1057
Philippe Busquin

Proposta de directiva
Anexo IV – n.º 7 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

7. A parte teórica da formação dos 
instaladores de bombas de calor deve 
abranger a situação do mercado das 
bombas de calor, os recursos geotérmicos 
e as temperaturas geotérmicas de 
diferentes regiões, a identificação de solos 
e rochas para determinação da 
condutividade térmica, a logística, a 
legislação em matéria de construção, a 
regulamentação relativa à utilização de 
recursos geotérmicos, a viabilidade de 
utilizar bombas de calor em edifícios e 
determinar o sistema de bomba de calor 
mais adequado, e conhecimentos sobre os 
seus requisitos técnicos, segurança, 
filtragem do ar, ligação à fonte de calor e 
disposição do sistema. A formação deve 
também transmitir bons conhecimentos 
sobre as eventuais normas europeias 
relativas às bombas de calor e sobre a 
legislação nacional e europeia relevante. O 
instalador deve dar provas das seguintes 
competências essenciais:

7. A parte teórica da formação dos 
instaladores de bombas de calor deve 
abranger a situação do mercado das 
bombas de calor, a logística, a legislação 
em matéria de construção, a viabilidade de 
utilizar bombas de calor em edifícios e 
determinar o sistema de bomba de calor 
mais adequado, e conhecimentos sobre os 
seus requisitos técnicos, segurança, 
filtragem do ar, ligação à fonte de calor e 
disposição do sistema. A formação deve 
também transmitir bons conhecimentos 
sobre as eventuais normas europeias 
relativas às bombas de calor e sobre a 
legislação nacional e europeia relevante. O 
instalador deve dar provas das seguintes 
competências essenciais:

Or. en

Alteração 1058
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva
Anexo IV – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. A parte teórica da formação do 
instalador de sistemas geotérmicos pouco 
profundos deve cobrir os recursos 
geotérmicos e as temperaturas 
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geotérmicas de diferentes regiões, a 
identificação de solos e rochas para 
determinação da condutividade térmica, a 
regulamentação relativa à utilização de 
recursos geotérmicos, a determinação do 
sistema de bomba de calor geotérmico 
mais adequado, disposição do sistema, 
tecnologias de perfuração, instalação de 
permutadores de calor de perfuração, 
construção de poços, ensaios de pressão, 
logística, legislação em matéria de 
construção e segurança.     A formação 
deve também fornecer bons 
conhecimentos sobre todas as normas 
europeias relativas aos sistemas 
geotérmicos pouco profundos e à 
legislação nacional e europeia relevante. 
O instalador deve dar provas das 
seguintes competências essenciais:
(a) Compreensão dos parâmetros 
geológicos e geotérmicos do subsolo e 
conhecimento da sua determinação, 
nomenclatura e identificação dos tipos de 
solo e de rocha, preparação de relatórios 
sobre perfuração, incluindo litologia, 
águas subterrâneas, etc; conhecimentos
de base de geologia e hidrogeologia,
(b) Conhecimento de diferentes 
tecnologias de perfuração e escavação, 
capacidade de escolha do melhor método 
de perfuração, garantir a protecção do 
meio ambiente (em particular das águas 
subterrâneas) durante a perfuração,
(c) Capacidade para instalar 
permutadores de calor de perfuração, 
preparar caldas de injecção, enchimento 
ou outra forma de completar o sistema 
geotérmico, e efectuar ensaios de pressão; 
conhecimentos de soldadura de tubos de 
plástico e outros métodos de ligação,
(d) Capacidade para construir poços de
águas subterrâneas, instalar os 
necessários sistemas de tubagem, 
bombagem e controlo, 
(e) Capacidade para elaborar a necessária 
documentação, incluindo a identificação e 
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a representação dos locais de perfuração.

Or. en

Justificação

Os critérios de certificação e os programas de acreditação devem ser diferenciados entre 
instaladores de bombas de calor e de sistemas geotérmicos pouco profundos, uma vez que a 
sua filiação em organizações profissionais difere substancialmente e muito raramente uma só 
pessoa ou uma só empresa possuem as mesmas qualificações.  Devem ser estabelecidos 
critérios específicos para os instaladores de sistemas geotérmicos pouco profundos. 

Alteração 1059
Philippe Busquin

Proposta de directiva
Anexo IV – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. A parte teórica da formação do 
instalador de sistemas geotérmicos pouco 
profundos deve cobrir os recursos 
geotérmicos e as temperaturas 
geotérmicas de diferentes regiões, a 
identificação de solos e rochas para 
determinação da condutividade térmica, a 
regulamentação relativa à utilização de 
recursos geotérmicos, a determinação do 
sistema de bomba de calor geotérmico 
mais adequado, disposição do sistema, 
tecnologias de perfuração, instalação de 
permutadores de calor de perfuração, 
construção de poços, ensaios de pressão, 
logística, legislação em matéria de 
construção e segurança.     A formação 
deve também fornecer bons 
conhecimentos sobre todas as normas 
europeias relativas aos sistemas 
geotérmicos pouco profundos, e à 
legislação nacional e europeia relevante. 
O instalador deve dar provas das 
seguintes competências essenciais:
(a) Compreensão dos parâmetros 
geológicos e geotérmicos do subsolo e 
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conhecimento da sua determinação, 
nomenclatura e identificação dos tipos de 
solo e de rocha, preparação de relatórios 
sobre perfuração, incluindo litologia, 
águas subterrâneas, etc;  conhecimentos 
de base de geologia e hidrogeologia,
(b) Conhecimento de diferentes 
tecnologias de perfuração e escavação, 
capacidade de escolha do melhor método 
de perfuração, garantir a protecção do 
meio ambiente (em particular das águas 
subterrâneas) durante a perfuração,
(c) Capacidade para instalar 
permutadores de calor de perfuração, 
preparar caldas de injecção, enchimento 
ou outra forma de completar o sistema 
geotérmico, e efectuar ensaios de pressão; 
conhecimentos de soldadura de tubos de 
plástico e outros métodos de ligação,
(d) Capacidade para construir poços de 
águas subterrâneas, instalar os 
necessários sistemas de tubagem, 
bombagem e controlo,
(e) Capacidade para elaborar a necessária 
documentação, incluindo a identificação e  
representação dos locais de perfuração.

Or. en

Justificação

O Anexo IV da directiva, que define a acreditação dos instaladores, deve incluir critérios 
específicos para a certificação dos instaladores de sistemas geotérmicos pouco profundos. 
Devem ser abrangidas as várias categorias de profissionais que participam na concepção e 
instalação de sistemas de aquecimento/arrefecimento geotérmico, a fim de garantir que os 
mesmos têm os conhecimentos necessários para utlizarem da melhor forma esta fonte de 
energia renovável. As orientações destinadas aos profissionais previstas na presente 
directiva devem incluir o desenvolvimento de serviços de informação em linha sobre a 
capacidade geotérmica local.
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Alteração 1060
Jan Březina

Proposta de directiva
Anexo IV – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. O curso de formação terminará com um 
exame após o qual será emitido um 
certificado. O exame incluirá a avaliação
prática da correcta instalação de caldeiras 
e fornos de biomassa, bombas de calor, 
instalações solares fotovoltaicas ou 
instalações solares térmicas.

9. O curso de formação terminará com um 
exame e um processo de certificação (de 
acordo com a norma EN ISO 17024). O 
exame incluirá um teste de competências 
práticas. Parte dos requisitos da 
certificação será a prova da instalação 
bem sucedida de caldeiras e fornos de 
biomassa, sistemas de bombas de calor, 
instalações solares fotovoltaicas ou 
instalações solares térmicas efectuadas 
pelo instalador.    

Or. en

Justificação

É difícil testar uma instalação in loco num exame. No entanto, é possível testar as 
competências práticas no que respeita à identificação de erros de instalação em instalações 
existentes. Esta parte prática deverá, pois, ser integrada no exame. A fim de avaliar as 
competências de instalação, o instalador apresentará documentação que demonstre que já 
instalou de facto um determinado número de sistemas.

Alteração 1061
Paul Rübig

Proposta de directiva
Anexo IV – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. O curso de formação terminará com um 
exame após o qual será emitido um 
certificado. O exame incluirá a avaliação
prática da correcta instalação de caldeiras 
e fornos de biomassa, bombas de calor, 
instalações solares fotovoltaicas ou 
instalações solares térmicas.

9. O curso de formação terminará com um 
exame e um processo de certificação (de 
acordo com a norma EN ISO 17024). O 
exame incluirá um teste de competências 
práticas. Parte dos requisitos da 
certificação será a prova da instalação 
bem sucedida de caldeiras e fornos de 
biomassa, sistemas de bombas de calor, 
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instalações solares fotovoltaicas ou 
instalações solares térmicas efectuadas 
pelo instalador.    

Or. en

Justificação

É difícil testar uma instalação in loco num exame. No entanto, é possível testar as 
competências práticas no que respeita à identificação de erros de instalação em instalações 
existentes. Esta parte prática deverá, pois, ser integrada no exame. A fim de avaliar as 
competências de instalação, o instalador apresentará documentação que demonstre que já
instalou de facto um determinado número de sistemas.

Alteração 1062
Anni Podimata

Proposta de directiva
Anexo IV-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo IV-A
Acreditação de programas de formação 

ou de organismos de formação 
Os critérios referidos no (n.º 3-A novo) do 
artigo 13. ° serão os seguintes:
1. A acreditação do programa de 
formação ou do organismo de formação 
será feita pelos Estados-Membros ou
pelos organismos administrativos por 
estes nomeados. O organismo de 
acreditação deve assegurar que o 
programa de formação fornecido pelo 
organismo de formação tem continuidade 
e cobertura regional ou nacional. O 
organismo de formação deve dispor de 
instalações técnicas adequadas para 
assegurar a formação prática, incluindo 
algum equipamento de laboratório ou 
instalações correspondentes para 
assegurar a formação prática. O 
organismo de formação deve também 
assegurar, para além da formação de 
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base, cursos de aperfeiçoamento mais 
curtos sobre questões específicas, como as 
novas tecnologias, a fim de permitir a 
formação contínua nas suas instalações. 
O organismo de formação pode ser o 
fabricante do equipamento ou sistema, 
um instituto ou uma associação.
2. Sempre que seja possível, os programas 
de formação que preenchem os requisitos 
mencionados no Anexo IV-A (novo) 
devem ser integrados no curriculum 
padrão dos instaladores.
3. Devem ser especificamente propostos 
programas de formação acreditados aos 
instaladores com experiência profissional 
que tenham adquirido, ou estejam a 
adquirir, os seguintes tipos de formação:
(a) No caso dos instaladores de caldeiras e 
fornos de biomassa: ter formação prévia 
como canalizador, montador de tubagens, 
técnico de aquecimento ou instalador 
técnico de equipamento sanitário e de 
equipamento de aquecimento ou 
arrefecimento.
(b) No caso dos instaladores de bombas de 
calor: ter formação prévia como 
canalizador ou técnico de refrigeração e 
possuir competências de base em 
electricidade e canalização (corte de 
tubagem, soldadura de juntas, colagem de 
juntas, retardamento, selagem de 
acessórios, ensaio da estanqueidade e 
instalação de sistemas de aquecimento ou 
arrefecimento);
(c) No caso dos instaladores de sistemas 
geotérmicos pouco profundos: formação 
em perfuração ou colocação de tubagem 
com a exigência de competências básicas 
em matéria de geologia; 
(d) No caso dos instaladores de sistemas 
solares fotovoltaicos: formação prévia 
como electricista, e competências em 
matéria de electricidade e construção de 
telhados, incluindo capacidade de ligar 
cabos eléctricos, conhecimento dos 
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materiais de base para a construção de 
telhados, como requisito prévio; 
(e) No caso dos instaladores de sistemas 
solares térmicos: formação prévia como 
canalizador e competências em 
canalização, electricidade e construção de 
telhados, incluindo conhecimentos de 
soldadura de juntas, colagem de juntas, 
selagem de acessórios, ensaio da 
estanqueidade de canalizações, 
capacidade para ligar cabos eléctricos, 
conhecimento dos materiais de base para 
a construção de telhados, dos métodos de 
colocação de chapas de telhado e de 
vedação como requisito prévio; ou
(f) Ter seguido um programa de formação 
profissional que forneça ao instalador as 
competências adequadas correspondentes 
a 3 anos de estudos nos domínios 
referidos nas alíneas a), b), c), d) ou e), 
incluindo aulas teóricas e práticas no 
local de trabalho.
4. A parte teórica da formação dos 
instaladores de caldeiras e fornos de 
biomassa deve abranger a situação do 
mercado da biomassa, os aspectos 
ecológicos, os combustíveis produzidos a 
partir de biomassa, a logística, a 
legislação em matéria de construção, a 
protecção contra os incêndios, os 
subsídios, as técnicas de combustão, os 
sistemas de queima, as melhores soluções 
hidráulicas, a comparação 
custos-benefícios, bem como o projecto, 
instalação e manutenção de caldeiras e 
fornos de biomassa. A formação deve 
fornecer bons conhecimentos sobre todas 
as normas europeias relativas às 
tecnologias e aos combustíveis produzidos 
a partir da biomassa, como as pastilhas de 
combustível, e sobre a legislação nacional 
e europeia em matéria de biomassa.
5. A parte teórica da formação dos 
instaladores de bombas de calor deve 
abranger a situação do mercado das 
bombas de calor, viabilidade de utilizar 
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bombas de calor em edifícios e determinar 
o sistema de bomba de calor mais 
adequado, e conhecimentos sobre os seus 
requisitos técnicos, segurança, filtragem 
do ar, ligação à fonte de calor e 
disposição do sistema. A formação deve 
também fornecer bons conhecimentos 
sobre todas as normas europeias relativas 
às bombas de calor e à legislação 
nacional e europeia relevante. O 
instalador deve dar provas das seguintes 
competências essenciais:
(a) Conhecimento básico dos princípios 
físicos e de funcionamento de uma bomba 
de calor, incluindo as características do 
circuito da bomba: relação entre as 
baixas temperaturas do sumidouro 
térmico, as temperaturas elevadas da 
fonte de calor e a eficiência do sistema, 
determinação do coeficiente de 
desempenho (COP) e do factor de 
desempenho sazonal (SPF);
(b) Conhecimento dos componentes e da 
sua função no circuito da bomba, 
incluindo o compressor, a válvula de 
expansão, o evaporador, o condensador, 
os dispositivos e acessórios, o óleo 
lubrificante, o fluido refrigerante, e 
conhecimento das possibilidades de 
sobreaquecimento, sobrearrefecimento e 
arrefecimento com bombas de calor;
(c) Capacidade para escolher e calibrar os 
componentes em situações de instalação 
típicas, incluindo a determinação dos 
valores típicos da carga térmica de 
diferentes edifícios e da produção de água 
quente com base no consumo energético, 
determinação da capacidade da bomba de 
calor na carga térmica para a produção 
de água quente, na massa de 
armazenagem do edifício e na 
alimentação em corrente interrupta; 
determinação da componente a utilizar 
como tanque tampão e do seu volume, e 
integração de um segundo sistema de 
aquecimento.
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6. A parte teórica da formação dos 
instaladores de sistemas solares térmicos 
deve abranger a situação do mercado dos 
produtos solares, os aspectos ecológicos, 
componentes, características e 
dimensionamento dos sistemas solares, a 
selecção de sistemas exactos e o 
dimensionamento dos componentes, a 
determinação da procura de calor, a 
logística, a legislação em matéria de 
construção, a protecção contra os 
incêndios, os subsídios, a comparação 
custos-benefícios, bem como o projecto, 
instalação e manutenção das instalações 
solares térmicas. A formação deve 
fornecer bons conhecimentos sobre todas 
as normas europeias relativas às 
tecnologias, e sobre certificação como a 
marca Solar Keymark, bem como sobre a 
legislação nacional e europeia na 
matéria. O instalador deve dar provas das 
seguintes competências essenciais:
(a) Capacidade para trabalhar em 
segurança utilizando as ferramentas e o 
equipamento exigidos, aplicando códigos 
e normas de segurança e identificando os 
riscos em matéria de canalização, 
electricidade e outros, associados às 
instalações solares;
(b) Capacidade para identificar sistemas e 
componentes específicos de sistemas 
activos e passivos, incluindo a concepção 
mecânica, e para determinar a localização 
dos componentes e a disposição e 
configuração dos sistemas;
(c) Capacidade para determinar a 
superfície, orientação e inclinação dos 
colectores solares, tendo em conta a 
sombra, o acesso solar, a integridade 
estrutural, a adequação da instalação ao 
edifício ou ao clima, e identificar 
diferentes métodos de instalação 
adequados para os tipos de telhado e o 
equilíbrio do equipamento do sistema 
exigido para a instalação;
7. A parte teórica da formação do 
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instalador de sistemas geotérmicos pouco 
profundos deve cobrir os recursos 
geotérmicos e as temperaturas 
geotérmicas de diferentes regiões, a 
identificação de solos e rochas para 
determinação da condutividade térmica, a 
regulamentação relativa à utilização de 
recursos geotérmicos, a determinação do 
sistema de bomba de calor geotérmico 
mais adequado, disposição do sistema, 
tecnologias de perfuração, instalação de 
permutadores de calor de perfuração, 
construção de poços, ensaios de pressão, 
logística, legislação em matéria de 
construção e segurança.     A formação 
deve também fornecer bons 
conhecimentos sobre todas as normas 
europeias relativas às bombas de calor e à 
legislação nacional e europeia relevante. 
O instalador deve dar provas das 
seguintes competências essenciais:
(a) Compreensão dos parâmetros 
geológicos e geotérmicos do subsolo e 
conhecimento da sua determinação, 
nomenclatura e identificação dos tipos de 
solo e de rocha, preparação de relatórios 
sobre perfuração, incluindo litologia, 
águas subterrâneas, etc;  conhecimentos 
de base de geologia e hidrogeologia,
(b) Conhecimento de diferentes 
tecnologias de perfuração e escavação, 
capacidade de escolha do melhor método 
de perfuração, garantir a protecção do 
meio ambiente (em particular das águas 
subterrâneas) durante a perfuração,
(c) Capacidade para instalar 
permutadores de calor de perfuração, 
preparar caldas de injecção, enchimento 
ou outra forma de completar o sistema 
geotérmico, e efectuar ensaios de pressão; 
conhecimentos de soldadura de tubos de 
plástico e outros métodos de ligação,
(d) Capacidade para construir poços de 
águas subterrâneas, de instalar os 
necessários sistemas de tubagem, 
bombagem e controlo,
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(e) Capacidade para elaborar a necessária 
documentação, incluindo a identificação e  
representação dos locais de perfuração.
8. A parte teórica da formação dos 
instaladores de sistemas solares 
fotovoltaicos deve abranger a situação do 
mercado dos produtos solares, os aspectos 
ecológicos, componentes, características e 
dimensionamento dos sistemas solares, a 
selecção de sistemas exactos e o 
dimensionamento dos componentes, a 
logística, a legislação em matéria de 
construção, a protecção contra os 
incêndios, protecção contra os raios, os 
subsídios, a comparação custos-
benefícios, bem como o projecto, 
instalação e manutenção das instalações 
solares fotovoltaicas. A formação deve 
igualmente fornecer bons conhecimentos 
sobre todas as normas europeias relativas 
às tecnologias, à certificação e à  
legislação nacional e europeia na 
matéria. O instalador deve dar provas das 
seguintes competências essenciais:
(a) Capacidade para trabalhar em 
segurança utilizando as ferramentas e o 
equipamento exigidos, aplicando códigos 
e normas de segurança e identificando os 
riscos em matéria de electricidade e 
outros associados às instalações solares;
(b) Capacidade para identificar sistemas e 
componentes específicos de sistemas 
activos e passivos, incluindo a concepção 
mecânica, e para determinar a localização 
dos componentes e a disposição e 
configuração dos sistemas;
(c) Capacidade para determinar a 
superfície, orientação e inclinação da 
instalação exigidas para o sistema solar 
fotovoltaico, tendo em conta a sombra, o 
acesso solar, a integridade estrutural, a 
adequação da instalação ao edifício ou ao 
clima, e identificar diferentes métodos de 
instalação adequados para os tipos de 
telhado e o equilíbrio do equipamento do 
sistema exigido para a instalação;
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(d) Capacidade para adaptar o projecto 
eléctrico, incluindo a determinação das 
correntes no projecto, seleccionar os tipos 
de condutores e os débitos adequados a 
cada circuito eléctrico, determinar a 
dimensão, o débito e a localização 
adequados para todos os equipamentos e 
subsistemas associados e seleccionar um 
ponto de interligação adequado.
(e) Capacidade para trabalhar com 
equipamento de software para determinar 
a eficiência económica dos sistemas FV; 
capacidade para trabalhar com sistemas 
de controlo incluindo equipamento de 
selecção para medições em sistemas FV. 

Or. en

(Esta alteração inclui texto da proposta da Comissão sobre o Anexo IV, n.ºs 3-10)

Justificação

É necessário estabelecer uma distinção clara entre "certificação" e "acreditação".

Alteração 1063
Herbert Reul

Proposta de directiva
Anexo V

Texto da Comissão Alteração

Anexo suprimido

Or. en

Justificação

Visto que o limite FAME não é um parâmetro relevante para melhorar a qualidade do ar, 
não há justificação aparente para regular o FAME no âmbito das especificações relativas ao 
gasóleo. O CEN é o órgão adequado para definir o requisito técnico que satisfaz os 
parâmetros de especificação "adequado para o efeito" como o limite EMAG.  Em vez de criar 
novas categorias separadas de combustível (Anexo V+VI), os limites FAME só devem ser 
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revistos em alta no âmbito das especificações CEN em vigor (EN590).

Alteração 1064
Umberto Guidoni

Proposta de directiva
Anexo V

Texto da Comissão Alteração

Este anexo é suprimido

Or. it

Justificação

As especificações técnicas devem ser incluídas na directiva relativa aos biocombustíveis.

Alteração 1065
Gabriele Albertini

Proposta de directiva
Anexo V

Texto da Comissão Alteração

Este anexo é suprimido

Or. it

Justificação

As especificações técnicas relativas aos combustíveis e biocombustíveis são da competência 
específica do CEN, ao qual incumbe o desenvolvimento dos mesmos. Assim, na directiva 
relativa aos combustíveis, cabe especificar quer os parâmetros relevantes do ponto de vista 
ambiental, quer a etiquetagem exigida para os combustíveis que não respeitem as normas 
CEN EN228 e EN590.



AM\732231PT.doc 39/75 PE409.503v01-00

PT

Alteração 1066
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva
Anexo V

Texto da Comissão Alteração

Anexo suprimido

Or. en

Justificação

Visto que o limite FAME não é um parâmetro relevante para melhorar a qualidade do ar, 
não há justificação aparente para regular o FAME no âmbito das especificações relativas ao 
gasóleo. O CEN é o órgão adequado para definir o requisito técnico que satisfaz os 
parâmetros de especificação "adequado para o efeito" como o limite EMAG.  Em vez de criar 
novas categorias separadas de combustível (Anexo V+VI), os limites FAME só devem ser 
revistos em alta no âmbito das especificações CEN em vigor (EN590).

Alteração 1067
Pilar Ayuso

Proposta de directiva
Anexo V – título

Texto da Comissão Alteração

Especificações para uma mistura de 7% de 
biodiesel no gasóleo 

Especificações para uma mistura de 7% de 
biodiesel no gasóleo (EN590)

Or. en

Justificação

É fundamental que o Anexo V refira especificamente as normas para o diesel convencional, 
que estabelece as especificações para as misturas de biodiesel a utilizar na Comunidade.



PE409.503v01-00 40/75 AM\732231PT.doc

PT

Alteração 1068
Pilar Ayuso

Proposta de directiva
Anexo VI – coluna 1 – linha 17

Texto da Comissão Alteração

Teor de combustível FAME EN14078 Teor de combustível FAME EN14214

Or. en

Justificação

A Directiva deve especificar que o teor de biodiesel das misturas deve ser conforme com a 
norma de biodiesel EN14214, a fim de garantir que as questões da qualidade sejam 
convenientemente tratadas. A referência à norma EN 14078 não é adequada e deve, por isso, 
ser suprimida.

Alteração 1069
Pilar Ayuso

Proposta de directiva
Anexo VI – coluna 1 – linha 22

Texto da Comissão Alteração

Aditivação para estabilidade Aditivação para estabilidade (teor de 
combustível FAME EN14078 puro)

Or. en

Justificação

O conteúdo de BHT de 1000ppm especificado na proposta de Directiva refere-se ao teor de 
combustível FAME  puro, e não à mistura. Além disso, o tipo de aditivo especificado no 
Anexo deve ser uma mera recomendação, permitindo a utilização de qualquer outro aditivo 
com uma eficiência comparável.
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Alteração 1070
Gabriele Albertini

Proposta de directiva
Anexo VI

Texto da Comissão Alteração

Este anexo é suprimido

Or. it

Justificação

As especificações técnicas relativas aos combustíveis e biocombustíveis são da competência 
específica do CEN, ao qual incumbe o desenvolvimento dos mesmos. Assim, na directiva 
relativa aos combustíveis, cabe especificar quer os parâmetros relevantes do ponto de vista 
ambiental, quer a etiquetagem exigida para os combustíveis que não respeitem as normas 
CEN EN228 e EN590.

Alteração 1071
Umberto Guidoni

Proposta de directiva
Anexo VI

Texto da Comissão Alteração

Este anexo é suprimido

Or. it

Justificação

As especificações técnicas devem ser incluídas na directiva relativa aos biocombustíveis.
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Alteração 1072
Herbert Reul

Proposta de directiva
Anexo VI

Texto da Comissão Alteração

Anexo suprimido

Or. en

Justificação

Visto que o limite FAME não é um parâmetro relevante para melhorar a qualidade do ar, 
não há justificação aparente para regular o FAME no âmbito das especificações relativas ao 
gasóleo. O CEN é o órgão adequado para definir o requisito técnico que satisfaz os 
parâmetros de especificação "adequado para o efeito" como o limite EMAG.  Em vez de criar 
novas categorias separadas de combustível (Anexo V+VI), os limites FAME só devem ser 
revistos em alta no âmbito das especificações CEN em vigor (EN590).

Alteração 1073
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva
Anexo VI

Texto da Comissão Alteração

Anexo suprimido

Or. en

Justificação

Visto que o limite FAME não é um parâmetro relevante para melhorar a qualidade do ar, 
não há justificação aparente para regular o FAME no âmbito das especificações relativas ao 
gasóleo. O CEN é o órgão adequado para definir o requisito técnico que satisfaz os 
parâmetros de especificação "adequado para o efeito" como o limite EMAG.  Em vez de criar 
novas categorias separadas de combustível (Anexo V+VI), os limites FAME só devem ser 
revistos em alta no âmbito das especificações CEN em vigor (EN590).
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Alteração 1074
Pilar Ayuso

Proposta de directiva
Anexo VI – título

Texto da Comissão Alteração

Especificações para uma mistura de 10% 
de biodiesel no gasóleo 

Especificações para uma mistura de 10% 
de biodiesel no gasóleo (EN590)

Or. en

Justificação

É fundamental que o Anexo V refira especificamente as normas para o diesel convencional, 
que estabelece as especificações para as misturas de biodiesel a utilizar na Comunidade.

Alteração 1075
Pilar Ayuso

Proposta de directiva
Anexo VI – coluna 1 – linha 17

Texto da Comissão Alteração

Teor de combustível FAME EN14078 Teor de combustível FAME - EN14214

Or. en

Justificação

A Directiva deve especificar que o teor de biodiesel das misturas deve ser conforme com a 
norma de biodiesel EN14214, a fim de garantir que as questões da qualidade sejam 
convenientemente tratadas. A referência à norma EN 14078 não é adequada e deve, por isso, 
ser suprimida.
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Alteração 1076
Pilar Ayuso

Proposta de directiva
Anexo VI – coluna 3 – linha 20

Texto da Comissão Alteração

0.2 De acordo com a norma EN14214

Or. en

Justificação

No que respeita ao conteúdo de fósforo, o CEN está ainda a debater o limiar adequado para 
10% de misturas biodiesel. Consequentemente, o Anexo VI deve permitir uma flexibilidade 
suficiente para que a indústria possa adaptar-se aos resultados dos debates do CEN.

Alteração 1077
Pilar Ayuso

Proposta de directiva
Anexo VI – coluna 3 – linha 21

Texto da Comissão Alteração

0.05 Suprimido

Or. en

Justificação

A obrigação de um índice de ácido de 0,05 vai acrescentar uma carga desnecessária para a 
produção de misturas de biodiesel. Além disso, isto está já contemplado nos requisitos de
estabilidade de oxidação.
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Alteração 1078
Pilar Ayuso

Proposta de directiva
Anexo VI – coluna 3 – linha 22

Texto da Comissão Alteração

20 Suprimido

Or. en

Justificação

O parâmetro do teor de peróxidos não é relevante para estabelecer especificações referentes 
a misturas de biodiesel.

Alteração 1079
Pilar Ayuso

Proposta de directiva
Anexo VI – coluna 3 – linha 25

Texto da Comissão Alteração

0.12 Suprimido

Or. en

Justificação

A obrigação de um índice de variação de ácido de 0,12 vai acrescentar uma carga 
desnecessária para a produção de misturas de biodiesel. Esta já contemplada na exigência de 
estabilidade da oxidação.

Alteração 1080
Pilar Ayuso

Proposta de directiva
Anexo VI – coluna 1 – linha 27

Texto da Comissão Alteração

Aditivação para estabilidade Aditivação para estabilidade (teor de 
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combustível FAME EN14078 puro)

Or. en

Justificação

O conteúdo de BHT de 1000ppm especificado na proposta de Directiva refere-se ao teor de 
combustível FAME puro, e não à mistura. Além disso, o tipo de aditivo especificado no Anexo 
deve

Alteração 1081
Claude Turmes

Proposta de directiva
Anexo VII – parte A

Texto da Comissão Alteração

Anexo VII, Parte A, suprimido

Or. en

Justificação

Os cálculos relativos aos gases com efeito de estufa devem basear-se em valores reais, de 
molde a estimularem a inovação em prol de um melhor desempenho neste domínio. A 
utilização de valores discriminados em diferentes fases pode ser feita em determinadas 
circunstâncias.

Alteração 1082
Claude Turmes

Proposta de directiva
Anexo VII – parte B

Texto da Comissão Alteração

Anexo VII, Parte B, suprimido

Or. en
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Justificação

Em especial, no caso da nova geração de combustíveis líquidos a partir de biomassa, o 
cálculo relativo aos gases com efeito de estufa devem basear-se em valores reais, de molde a 
estimular a inovação em prol de um melhor desempenho neste domínio. Seria questionável 
estabelecer valores fixos na directiva para produtos que não estão comercialmente 
disponíveis, uma vez que isso não constituiria senão uma recompensa para os piores 
desempenhos e poderia desorientar de forma grave os consumidores e as políticas.

Alteração 1083
Lena Ek

Proposta de directiva
Anexo VII - parte B – linha 11-A (nova)

Alteração

Gasóleo Fischer-Tropsch obtido a partir da turfa 
sustentável

60% 60%

Or. en

Justificação

A turfa sustentável pode transformar-se em biocombustível através de um processo 
semelhante ao utilizado para fabricar biocombustíveis de segunda geração a partir de 
material lignocelulósico, como a madeira, através da gaseificação e do processo Fischer-
Tropsch. Dependendo do tipo de turfa e com base numa análise de ciclo de vida, a redução 
das emissões de gases com efeito de estufa podem atingir os 80%, sendo que a redução média 
é de 60%. A sustentabilidade da turfa enquanto matéria-prima seria garantida pela 
certificação e apenas se utilizaria turfa certificada na produção de biocombustível.

Alteração 1084
Vittorio Prodi

Proposta de directiva
Anexo VII – parte C – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As emissões de gases com efeito de 
estufa provenientes da produção e 
utilização de combustíveis para transportes, 
biocombustíveis e outros biolíquidos são 

1. As emissões de gases com efeito de 
estufa provenientes da produção e 
utilização de combustíveis para transportes, 
biocombustíveis e outros biolíquidos são 
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calculadas pela seguinte fórmula: calculadas pela seguinte fórmula:
E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – eccs - eccr –

eee,
em que em que

E = emissões totais da utilização do 
combustível;

E = emissões totais da utilização do 
combustível;

eec = emissões provenientes da extracção 
ou cultivo de matérias-primas;

eec = emissões provenientes da extracção 
ou cultivo de matérias-primas;

el = emissões extrapoladas numa base 
anual provenientes das alterações de 
existências de carbono devidas a alterações 
da utilização dos solos;

el = emissões extrapoladas numa base 
anual provenientes das alterações de 
existências de carbono devidas a alterações 
da utilização dos solos;

eiluc = coeficiente de risco de culturas de 
biocombustíveis específicos produzidos em 
regiões específicas

ep = emissões do processamento; ep = emissões do processamento;

etd = emissões do transporte e distribuição; etd = emissões do transporte e distribuição;
eu = emissões do combustível na utilização; eu = emissões do combustível na utilização;

eccs = poupança de emissões resultante da 
captação e fixação de carbono;

eccs = poupança de emissões resultante da 
captação e fixação de carbono;

eccr = poupança de emissões resultante da 
captação e substituição de carbono; e

eccr = poupança de emissões resultante da 
captação e substituição de carbono; e

eee = poupança de emissões resultante da 
produção excedentária de electricidade na 
cogeração.

eee = poupança de emissões resultante da 
produção excedentária de electricidade na 
cogeração.

Não serão tidas em conta as emissões do 
fabrico de máquinas e equipamento.

Não serão tidas em conta as emissões do 
fabrico de máquinas e equipamento.

Or. en

Justificação

Estudos científicos recentes revelaram que as alterações indirectas da utilização dos solos 
constituem o factor mais crítico que determina se os biocombustíveis são ou não benéficos 
para o meio ambiente. A produção de biocombustíveis em grande escala, motivada por 
objectivos em matéria de biocombustíveis, pode conduzir à deslocação de outras actividades 
agrícolas para zonas ecologicamente sensíveis como, por exemplo, as florestas tropicais. A 
fim de incluir estes efeitos indirectos na metodologia relativa aos gases com efeito de estufa 
deveria introduzir-se um "adicionador de risco".
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Alteração 1085
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de directiva
Anexo VII – parte C – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As emissões de gases com efeito de 
estufa provenientes da produção e 
utilização de combustíveis para transportes, 
biocombustíveis e outros biolíquidos são 
calculadas pela seguinte fórmula:

1. As emissões de gases com efeito de 
estufa provenientes da produção e 
utilização de combustíveis para transportes, 
biocombustíveis e outros biolíquidos são 
calculadas pela seguinte fórmula:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = eec + el + eiluc + esca+ ep + etd + eu – eccs
– eccu – eee

em que em que

E = emissões totais da utilização do 
combustível;

E = emissões totais da utilização do 
combustível;

eec = emissões provenientes da extracção 
ou cultivo de matérias-primas;

eec = emissões provenientes da extracção 
ou cultivo de matérias-primas;

el = emissões extrapoladas numa base
anual provenientes das alterações de 
existências de carbono devidas a alterações 
da utilização dos solos;

el = emissões extrapoladas numa base 
anual provenientes das alterações de 
existências de carbono devidas a alterações 
da utilização dos solos;

eiluc = coeficiente de risco de culturas de 
biocombustíveis específicos produzidos em 
regiões específicas
esca = poupança de emissões resultante da 
acumulação de carbono nos solos graças 
a uma melhor gestão agrícola;

ep = emissões do processamento; ep = emissões do processamento;
etd = emissões do transporte e distribuição; etd = emissões do transporte e distribuição;

eu = emissões do combustível na utilização; eu = emissões do combustível na utilização;
eccs = poupança de emissões resultante da 
captação e fixação de carbono;

eccs = poupança de emissões resultante da 
captação e fixação de carbono;

eccr = poupança de emissões resultante da 
captação e substituição de carbono; e

eccu = poupança de emissões resultante da 
captação e utilização de carbono; e

eee = poupança de emissões resultante da 
produção excedentária de electricidade na 
cogeração.

eee = poupança de emissões resultante da 
produção excedentária de electricidade na 
cogeração.

Não serão tidas em conta as emissões do 
fabrico de máquinas e equipamento.

Não serão tidas em conta as emissões do 
fabrico de máquinas e equipamento.
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Or. en

Justificação

Um crescente número de estudos científicos recentes revelou que as alterações indirectas da 
utilização dos solos (também denominadas “fuga” ou “deslocação”) constituem o factor 
mais crítico que determina se os biocombustíveis são ou não benéficos para o meio ambiente. 
A produção de biocombustíveis em grande escala, motivada por objectivos em matéria de 
biocombustíveis, pode conduzir à deslocação de outras actividades agrícolas para zonas 
ecologicamente sensíveis como, por exemplo, as florestas tropicais. A fim de incluir estes 
efeitos indirectos na metodologia relativa aos gases com efeito de estufa deveria introduzir-se 
um "adicionador de risco".

Alteração 1086
Claude Turmes

Proposta de directiva
Anexo VII – parte C – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As emissões de gases com efeito de 
estufa provenientes da produção e 
utilização de combustíveis para transportes, 
biocombustíveis e outros biolíquidos são 
calculadas pela seguinte fórmula:

1. As emissões de gases com efeito de 
estufa provenientes da produção e 
utilização de combustíveis para transportes, 
biocombustíveis e outros biolíquidos são 
calculadas pela seguinte fórmula:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, 
em que

E = eec + el + eiluc + esca+ ep + etd + eu – eee,
em que

E = emissões totais da utilização do 
combustível;

E = emissões totais da utilização do 
combustível;

eec = emissões provenientes da extracção 
ou cultivo de matérias-primas;

eec = emissões provenientes da extracção 
ou cultivo de matérias-primas;

el = emissões extrapoladas numa base 
anual provenientes das alterações de 
existências de carbono devidas a alterações 
da utilização dos solos;

el = emissões extrapoladas numa base 
anual provenientes das alterações de 
existências de carbono devidas a alterações 
da utilização dos solos;

eiluc = emissões extrapoladas numa base 
anual provenientes das alterações de 
existências de carbono devidas a 
alterações indirectas da utilização dos 
solos;
esca = poupança de emissões resultante da 
acumulação de carbono nos solos graças 
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a uma melhor gestão agrícola;
ep = emissões do processamento; ep = emissões do processamento;

etd = emissões do transporte e distribuição; etd = emissões do transporte e distribuição;
eu = emissões do combustível na utilização; eu = emissões do combustível na utilização;

eccs = poupança de emissões resultante da 
captação e fixação de carbono;
eccr = poupança de emissões resultante da 
captação e substituição de carbono; e
eee = poupança de emissões resultante da 
produção excedentária de electricidade na 
cogeração.

eee = poupança de emissões resultante da 
produção excedentária de electricidade na 
cogeração.

Não serão tidas em conta as emissões do 
fabrico de máquinas e equipamento.

Não serão tidas em conta as emissões do 
fabrico de máquinas e equipamento.

Or. en

Alteração 1087
Herbert Reul

Proposta de directiva
Anexo VII – parte C – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As emissões de gases com efeito de 
estufa provenientes da produção e 
utilização de combustíveis para transportes, 
biocombustíveis e outros biolíquidos são 
calculadas pela seguinte fórmula:

1. As emissões de gases com efeito de 
estufa provenientes da produção e 
utilização de combustíveis para transportes, 
biocombustíveis e outros biolíquidos são 
calculadas pela seguinte fórmula:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = ec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee,
em que em que

E = emissões totais da utilização do 
combustível;

E = emissões totais da utilização do 
biocombustível;

eec = emissões provenientes da extracção 
ou cultivo de matérias-primas;

ec = emissões provenientes do cultivo de 
matérias-primas;

el = emissões extrapoladas numa base 
anual provenientes das alterações de
existências de carbono devidas a alterações 
da utilização dos solos;

el = emissões extrapoladas numa base 
anual provenientes das alterações de 
existências de carbono devidas a alterações 
da utilização dos solos;

ep = emissões do processamento; ep = emissões do processamento;
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etd = emissões do transporte e distribuição; etd = emissões do transporte e distribuição;

eu = emissões do combustível na 
utilização;
eccs = poupança de emissões resultante da 
captação e fixação de carbono;

eccs = poupança de emissões resultante da 
captação e fixação de carbono;

eccr = poupança de emissões resultante da 
captação e substituição de carbono; e

eccr = poupança de emissões resultante da 
captação e substituição de carbono; e

eee = poupança de emissões resultante da 
produção excedentária de electricidade na 
cogeração.

eee = poupança de emissões resultante da 
produção excedentária de electricidade na 
cogeração.

Não serão tidas em conta as emissões do 
fabrico de máquinas e equipamento.

Não serão tidas em conta as emissões do 
fabrico de máquinas e equipamento.

Or. en

Justificação

O objectivo da presente directiva é estabelecer critérios de sustentabilidade ambiental para 
os biocombustíveis e outros biolíquidos, pelo que a referência aos combustíveis fósseis 
deveria ser suprimida. As emissões provocadas pela utilização de biocombustíveis são 
equivalentes a 0, podendo ser igualmente retiradas.

Alteração 1088
Vittorio Prodi

Proposta de directiva
Anexo VII – parte C – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As emissões de gases com efeito de 
estufa dos combustíveis, E, são expressas 
em gramas de equivalente de CO2 por MJ 
de combustível, gCO2eq/MJ.

2. As emissões de gases com efeito de 
estufa dos combustíveis, E, são expressas 
em gramas de equivalente de CO2 por MJ 
de combustível, gCO2eq/MJ. O valor de 
eiluc será de 40 gCO2eq/MJ para todos os 
biocombustíveis produzidos a partir de 
matérias-primas cultivadas em terras 
agrícolas. Este valor estará sujeito a 
revisões regulares baseadas nos últimos 
dados científicos.

Or. en
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Justificação

Estudos científicos recentes revelaram que as alterações indirectas da utilização dos solos 
constituem o factor mais crítico que determina se os biocombustíveis são ou não benéficos 
para o meio ambiente. A produção de biocombustíveis em grande escala, motivada por 
objectivos em matéria de biocombustíveis, pode conduzir à deslocação de outras actividades 
agrícolas para zonas ecologicamente sensíveis como, por exemplo, as florestas tropicais. A 
fim de incluir estes efeitos indirectos na metodologia relativa aos gases com efeito de estufa 
deveria introduzir-se um "adicionador de risco".

Alteração 1089
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de directiva
Anexo VII – parte C – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As emissões de gases com efeito de 
estufa dos combustíveis, E, são expressas 
em gramas de equivalente de CO2 por MJ 
de combustível, gCO2eq/MJ.

2. As emissões de gases com efeito de 
estufa dos combustíveis, E, são expressas 
em gramas de equivalente de CO2 por MJ 
de combustível, gCO2eq/MJ. O valor de 
eiluc será de 40 gCO2eq/MJ para todos os 
biocombustíveis produzidos a partir de 
matérias-primas cultivadas em terras 
agrícolas. Este valor estará sujeito a 
revisões regulares baseadas nos últimos 
dados científicos.

Or. en

Justificação

Actualmente, estima-se que os efeitos indirectos representam, em termos de emissões 
adicionais, entre 50% para o milho perene cultivado nos campos de milho norte americanos e 
93% para o etanol produzido à base de milho. A aplicação de um valor-tipo de 40 
gCO2eq/MJ parece reflectir adequadamente os efeitos indirectos até estarem disponíveis 
novas provas científicas.



PE409.503v01-00 54/75 AM\732231PT.doc

PT

Alteração 1090
Herbert Reul

Proposta de directiva
Anexo VII – parte C – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em derrogação ao n.º 2, no caso dos 
combustíveis para transportes, os valores 
calculados em termos de gCO2eq/MJ 
podem ser ajustados de modo a ter em 
conta as diferenças entre combustíveis em 
termos de trabalho útil fornecido, 
expressas em km/MJ. Só serão feitos esses 
ajustamentos quando for fornecida prova 
das diferenças em termos de trabalho útil 
fornecido.

Suprimido

Or. en

Justificação

Não existe uma correspondência exacta entre um combustível e o seu rendimento na sua 
utilização final. Isto pode gerar uma confusão entre os combustíveis e a problemática dos 
veículos e dar lugar a reclamações subjectivas e duplas contagens. É necessária uma clara 
definição de responsabilidades. Os fornecedores de combustíveis são responsáveis pelas 
emissões “do poço ao depósito” (“Well to Tank”) e os fabricantes de veículos pelas emissões 
“do depósito às rodas” (“Tank to Wheel”).

Alteração 1091
Werner Langen

Proposta de directiva
Anexo VII – parte C – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os gases com efeito de estufa 
considerados para efeito do n.º 1 são o 
CO2, N2O e CH4. Para efeitos do cálculo 
da equivalência de CO2, estes gases terão 
os seguintes valores:

5. Os gases com efeito de estufa 
considerados para efeito do n.º 1 são o 
CO2, N2O e CH4. Para efeitos do cálculo 
da equivalência de CO2, estes gases terão 
os valores constantes das Orientações 
IPCC para os inventários nacionais de 
gases com efeito de estufa. O uso efectivo 
de terras agrícolas antes de Janeiro de 
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2008 servirá de referência.
CO2: 1
N2O: 296
CH4: 23

Or.  de

Justificação

O texto não indica nem um método de cálculo das emissões de CO2 a ter em conta nos 
processos de produção em causa, nem uma referência aplicável para esse fim.  É 
indispensável definir um método claro e internacionalmente reconhecido.

Alteração 1092
Herbert Reul

Proposta de directiva
Anexo VII – parte C – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. As emissões provenientes da extracção 
ou cultivo de matérias-primas, eec, incluem 
as emissões do próprio processo de
extracção ou cultivo; da colheita de 
matéria-prima; de resíduos e perdas; e da 
produção de produtos químicos ou 
produtos utilizados na extracção ou
cultivo. Não será considerada a captação de 
CO2 no cultivo de matérias-primas. Devem 
ser deduzidas as reduções certificadas de 
emissões de gases com efeito de estufa 
resultantes da queima nos locais de 
produção de petróleo em qualquer parte 
do mundo. As estimativas das emissões 
provenientes do cultivo podem ser feitas 
utilizando médias calculadas para áreas 
geográficas menores que as utilizadas no 
cálculo dos valores implícitos, em 
alternativa à utilização de valores reais.

6. As emissões provenientes do cultivo de 
matérias-primas, ec, incluem as emissões 
do próprio processo de cultivo; da colheita 
de matéria-prima; de resíduos e perdas; e 
da produção de produtos químicos ou 
produtos utilizados no cultivo. Não será 
considerada a captação de CO2 no cultivo 
de matérias-primas. As estimativas das 
emissões provenientes do cultivo podem 
ser feitas utilizando médias calculadas para 
áreas geográficas menores que as utilizadas 
no cálculo dos valores implícitos, em 
alternativa à utilização de valores reais.

Or. en
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Justificação

A presente directiva deveria centrar-se nos biocombustíveis e não nos combustíveis fósseis. A 
queima é irrelevante para os biocombustíveis.

Alteração 1093
Anne Laperrouze

Proposta de directiva
Anexo VII – parte C – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

6. As emissões provenientes da extracção 
ou cultivo de matérias-primas, eec, incluem 
as emissões do próprio processo de 
extracção ou cultivo; da colheita de 
matéria-prima; de resíduos e perdas; e da 
produção de produtos químicos ou 
produtos utilizados na extracção ou cultivo.
Não será considerada a captação de CO2 
no cultivo de matérias-primas. Devem ser 
deduzidas as reduções certificadas de 
emissões de gases com efeito de estufa 
resultantes da queima nos locais de 
produção de petróleo em qualquer parte do 
mundo. As estimativas das emissões 
provenientes do cultivo podem ser feitas 
utilizando médias calculadas para áreas 
geográficas menores que as utilizadas no 
cálculo dos valores implícitos, em 
alternativa à utilização de valores reais.

6. As emissões provenientes da extracção 
ou cultivo de matérias-primas, eec, incluem 
as emissões do próprio processo de 
extracção ou cultivo; da colheita de 
matéria-prima; de resíduos e perdas; e da 
produção de produtos químicos ou 
produtos utilizados na extracção ou cultivo.
Não será considerada a captação de CO2 
no cultivo de matérias-primas. Devem ser 
deduzidas as reduções certificadas de 
emissões de gases com efeito de estufa 
resultantes da queima nos locais de 
produção de petróleo em qualquer parte do 
mundo. As estimativas das emissões 
provenientes do cultivo podem ser feitas 
utilizando médias calculadas de acordo 
com os dados fornecidos pelo Painel 
Intergovernamental para as Alterações 
Climáticas (IPCC, na sigla inglesa), 
particularmente no que respeita às 
emissões de N2O para áreas geográficas 
menores que as utilizadas no cálculo dos 
valores implícitos, em alternativa à 
utilização de valores reais.

Or. fr

Justificação

É necessário que a redução das emissões de gases com efeito de estufa seja acompanhada de 
critérios rigorosos de sustentabilidade, mas isto só pode ser feito através da utilização de um 
método de cálculo que seja aprovado a nível mundial. O IPCC é um organismo de referência 
mundial nesse domínio, que congrega os melhores especialistas na matéria. Seria 
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surpreendente, por isso, que os dados do IPCC não fossem tomados em consideração, mesmo 
porque já o foram pela Alemanha, Países Baixos, Reino Unido e França.

Alteração 1094
Claude Turmes

Proposta de directiva
Anexo VII – parte C – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

7. As emissões extrapoladas numa base 
anual provenientes das alterações de 
existências de carbono devidas a alterações 
da utilização dos solos, el, serão calculadas 
dividindo as emissões totais em 
quantidades iguais ao longo de 20 anos.
Para o cálculo dessas emissões, aplica-se a 
seguinte fórmula:

7. As emissões extrapoladas numa base 
anual provenientes das alterações de 
existências de carbono devidas a alterações 
da utilização dos solos, el, serão calculadas 
dividindo as emissões totais em 
quantidades iguais ao longo de 10 anos.
Para o cálculo dessas emissões, aplica-se a 
seguinte fórmula:

el= (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/20 x 
1/P,

el= (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/10 x 
1/P,

em que em que

el = emissões extrapoladas numa base anual 
provenientes das alterações de existências 
de carbono devidas a alterações da 
utilização dos solos (medidas em massa de 
equivalente de CO2 por unidade de energia 
produzida por biocombustíveis);

el = emissões extrapoladas numa base 
anual provenientes das alterações de 
existências de carbono devidas a alterações 
da utilização dos solos (medidas em massa 
de equivalente de CO2 por unidade de 
energia produzida por combustíveis para 
transportes obtidos a partir de energia 
resultante da biomassa);

CSR = as existências de carbono por 
unidade de superfície associadas à 
afectação dos solos de referência (medidas 
em massa de carbono por unidade de 
superfície, incluindo solo e vegetação). A 
afectação dos solos de referência será a de 
Janeiro de 2008, ou 20 anos antes da 
obtenção da matéria-prima, caso esta 
última data seja posterior;

CSR = as existências de carbono por 
unidade de superfície associadas à 
afectação dos solos de referência (medidas 
em massa de carbono por unidade de 
superfície, incluindo biomassa existente 
acima ou abaixo do nível do solo, 
resíduos, solos, madeira de árvores mortas 
e produtos da madeira após a colheita, na 
sequência das "Orientações IPCC para os 
Inventários Nacionais de Gases com 
Efeito de Estufa" de 2006 - volume 4). A 
afectação dos solos de referência será a de 
Janeiro de 2008;

CSA = as existências de carbono por CSA = as existências de carbono por 
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unidade de superfície associadas à 
afectação real dos solos (medidas em 
massa de carbono por unidade de 
superfície, incluindo solo e vegetação);

unidade de superfície associadas à 
afectação dos solos de referência (medidas 
em massa de carbono por unidade de 
superfície, incluindo biomassa existente 
acima ou abaixo do nível do solo, 
resíduos, solos, madeira de árvores mortas 
e produtos da madeira após a colheita, na 
sequência das "Orientações IPCC para os 
Inventários Nacionais de Gases com 
Efeito de Estufa" de 2006 - volume 4);

MWCO2 = massa molecular do CO2 = 
44,010 g/mol;

MWCO2 = massa molecular do CO2 = 
44,010 g/mol;

MWC = massa molecular do carbono = 
12,011 g/mol; e

MWC = massa molecular do carbono = 
12,011 g/mol; e

P = produtividade da cultura (medida em 
quantidade de energia produzida pelos
biocombustíveis ou outros biolíquidos por 
unidade de superfície por ano).

P = produtividade da cultura (medida em 
quantidade de energia produzida por 
combustíveis para transportes e outros 
combustíveis líquidos obtidos a partir de 
biomassa por unidade de superfície por 
ano).

Or. en

Justificação

Não há razão para inventar tudo de novo. As directrizes do Painel Intergovernamental sobre 
as Alterações Climáticas (IPCC) de 2006 sobre o modo de comunicar as emissões de gás com 
efeito de estufa fornecem valores para as existências de carbono por unidade de superfície. 
Esses valores são usados pelos Estados-Membros ao abrigo da Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas.

Alteração 1095
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposta de directiva
Anexo VII – parte C – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

7. As emissões extrapoladas numa base 
anual provenientes das alterações de 
existências de carbono devidas a alterações 
da utilização dos solos, el, serão calculadas 
dividindo as emissões totais em 

7. As emissões extrapoladas numa base 
anual provenientes das alterações de 
existências de carbono devidas a alterações 
da utilização dos solos, el, serão calculadas 
dividindo as emissões totais em 
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quantidades iguais ao longo de 20 anos.
Para o cálculo dessas emissões, aplica-se a 
seguinte fórmula:

quantidades iguais ao longo de 20 anos.
Para o cálculo dessas emissões, aplica-se a 
seguinte fórmula:

el = (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/20 x 
1/P,

el = (CSR – CSA) x 3.664 x 1/20 x 1/P [-eB],

em que em que

el = emissões extrapoladas numa base anual 
provenientes das alterações de existências 
de carbono devidas a alterações da 
utilização dos solos (medidas em massa de 
equivalente de CO2 por unidade de energia 
produzida por biocombustíveis);

el = emissões extrapoladas numa base anual 
provenientes das alterações de existências 
de carbono devidas a alterações da 
utilização dos solos (medidas em massa de 
equivalente de CO2 por unidade de energia 
produzida por biocombustíveis);

CSR = as existências de carbono por 
unidade de superfície associadas à 
afectação dos solos de referência (medidas 
em massa de carbono por unidade de 
superfície, incluindo solo e vegetação). A 
afectação dos solos de referência será a de 
Janeiro de 2008, ou 20 anos antes da 
obtenção da matéria-prima, caso esta 
última data seja posterior;

CSR = as existências de carbono por 
unidade de superfície associadas à 
afectação dos solos de referência (medidas 
em massa de carbono por unidade de 
superfície, incluindo solo e vegetação). A 
afectação dos solos de referência será a de 
Janeiro de 2008, ou 20 anos antes da 
obtenção da matéria-prima, caso esta 
última data seja posterior;

CSA = as existências de carbono por 
unidade de superfície associadas à 
afectação real dos solos (medidas em 
massa de carbono por unidade de 
superfície, incluindo solo e vegetação);

CSA = as existências de carbono por 
unidade de superfície associadas à 
afectação real dos solos (medidas em 
massa de carbono por unidade de 
superfície, incluindo solo e vegetação);

MWCO2 = massa molecular do CO2 = 
44,010 g/mol;
MWC = massa molecular do carbono = 
12,011 g/mol; e
P = produtividade da cultura (medida em 
quantidade de energia produzida pelos 
biocombustíveis ou outros biolíquidos por 
unidade de superfície por ano).

P = produtividade da cultura (medida em 
quantidade de energia produzida pelos 
biocombustíveis ou outros biolíquidos por 
unidade de superfície por ano); e

eB = bónus de [x] gCO2eq/MJ de energia 
produzida por um biocombustível ou 
outro biolíquido, se a biomassa for obtida 
a partir de solos degradados e 
restaurados, isto é, de terras 
anteriormente utilizadas para produção 
agrícola que eram, em Janeiro de 2008, 
inadequadas para esse fim (por exemplo, 
terras salinadas e plantações de borracha 
abandonadas) e que, antes da sua 
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restauração, não eram consideradas 
terras no sentido previsto pelo artigo 15.º, 
n.ºs 3 ou 4.

Or. en

Alteração 1096
Werner Langen

Proposta de directiva
Anexo VII – parte C – n.º 8 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

8. Para efeitos do n.º 7, podem utilizar-se 
os seguintes valores para CSR e CSA:

8. Para efeitos do n.º 7, podem utilizar-se 
os seguintes valores para CSR e CSA, 
excepto em casos de reafectação dos solos 
na acepção dos n.ºs 3 e 4 do artigo 15.º:

Or.  de

Justificação

A regulamentação proposta pela Comissão deve garantir que as consequências negativas da 
reafectação dos solos sejam tidas em conta. No entanto, permite que se coloque em pé de 
igualdade (por exemplo, nas florestas tropicais) as existências de carbono permanentes e as 
que estão associadas a culturas anuais ou plurianuais. Este tratamento preferencial dos 
biocombustíveis, baseado no cultivo de matérias-primas em zonas desbravadas de floresta 
tropical, teria como consequência um aumento da ameaça que pesa sobre as florestas 
tropicais. Só deveriam ser tidas em conta as existências de carbono permanentes.

Alteração 1097
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de directiva
Anexo VII - parte C - ponto 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. As emissões causadas por alterações 
indirectas da utilização dos solos, eiluc, têm 
o valor 0, quando a produção de 
biocombustíveis se basear em matérias-
primas, incluindo os resíduos, que não 
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exigem a utilização de terras aráveis, de 
pastagem ou de culturas permanentes.  O 
valor do índice eiluc será de 20g CO2/MJ 
nos casos restantes.

Or. en

Justificação

As emissões de gases com efeito de estufa resultantes das alterações indirectas da utilização 
dos solos aplicam-se a toda a produção em quaisquer terras excepto em terras abandonadas, 
degradadas ou marginais. O valor de 20gCO2eg/MJ é baixo em comparação com o valor 
apresentado ao longo do ano passado em várias estimativas diferentes. Contudo, tendo em 
conta as grandes incertezas no tocante à avaliação dos efeitos das alterações indirectas da 
utilização dos solos e a diversidade de valores apresentados, parece oportuno partir de um 
valor baixo.

Alteração 1098
Claude Turmes

Proposta de directiva
Anexo VII - parte C - ponto 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. As emissões causadas por alterações 
indirectas da utilização dos solos, eiluc, têm 
o valor 0, quando a produção de 
biocombustíveis se basear em matérias-
primas, incluindo os resíduos, que não 
exigem a utilização de terras aráveis, de 
pastagem ou de culturas permanentes.  O 
valor do índice eiluc será de 120g CO2/MJ 
nos casos restantes.

Or. en

Justificação

As emissões de gases com efeito de estufa resultantes das alterações indirectas da utilização 
dos solos aplicam-se a todos os combustíveis de transportes obtidos a partir da biomassa, 
com excepção da produção de matérias-primas cultivadas em terras abandonadas, 
degradadas ou marginais, relativamente às quais os produtores possam demonstrar um 
benefício líquido de carbono susceptível de ser obtido por via de alterações directas da 
utilização dos solos. O valor de 120gCO2eg/MJ representa as mais recentes descobertas 
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científicas. Este valor tem apenas por base as estimativas de crescimento da procura na UE e 
nos EUA, pelo que, se outras regiões do globo adoptarem políticas análogas, os impactos 
indirectos em termos de gases com efeito de estufa serão ainda maiores.

Alteração 1099
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de directiva
Anexo VII – parte C – n.º 8-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-B. A poupança de emissões resultante 
da acumulação de carbono nos solos 
graças a uma melhor gestão agrícola, 
esca,, pode ser contabilizada, se não o tiver 
sido em el.

Or. en

Alteração 1100
Herbert Reul

Proposta de directiva
Anexo VII – parte C – ponto 9 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para contabilizar o consumo de 
electricidade não produzida na instalação 
de produção de combustível, considera-se 
que a intensidade das emissões de gases 
com efeito de estufa resultante da produção 
e distribuição dessa electricidade é igual à 
intensidade média das emissões resultante 
da produção e distribuição de electricidade 
numa dada região. Em derrogação a esta 
regra:

Para contabilizar o consumo de 
electricidade não produzida na instalação 
de produção de combustível, considera-se 
que a intensidade das emissões de gases 
com efeito de estufa resultante da produção 
e distribuição dessa electricidade é igual à 
intensidade média das emissões resultante 
da produção e distribuição de electricidade 
na UE. Em derrogação a esta regra:

Or. en

Justificação

Uma vez que as redes de electricidade da UE estão interligadas, não é possível comprovar se 
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a electricidade consumida por uma instalação de produção de biocombustíveis foi produzida. 
Por conseguinte, é melhor basear a contabilização do consumo de electricidade no valor 
médio da UE. Isto teria a vantagem de se poder criar uma margem de manobra equitativa 
para os produtores de biocombustíveis e de não desincentivar desnecessariamente a 
produção eficiente de electricidade dentro de uma instalação de produção de biocombustíveis 
(por exemplo, através de um projecto de cogeração) numa região com uma intensidade 
relativamente baixa de emissões de gases com efeito de estufa derivadas da produção e 
distribuição de electricidade. 

Alteração 1101
Claude Turmes

Proposta de directiva
Anexo VII – parte C – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

12. A poupança de emissões resultante da 
captação e fixação de carbono, eccs, será 
limitada às emissões evitadas graças à 
captação e fixação do CO2 emitido, 
directamente ligado à extracção, 
transporte, processamento e distribuição 
de combustível.

Suprimido

Or. en

Alteração 1102
Herbert Reul

Proposta de directiva
Anexo VII – parte C – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

12. A poupança de emissões resultante da 
captação e fixação de carbono, eccs, será 
limitada às emissões evitadas graças à 
captação e fixação do CO2 emitido, 
directamente ligado à extracção,
transporte, processamento e distribuição de 
combustível.

12. A poupança de emissões resultante da 
captação e fixação de carbono, eccs, será 
limitada às emissões evitadas graças à 
captação e fixação do CO2 emitido, 
directamente ligado ao transporte, 
processamento e distribuição de 
biocombustível.

Or. en
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Justificação

A presente directiva deveria centrar-se nos biocombustíveis e não nos combustíveis fósseis.

Alteração 1103
Claude Turmes

Proposta de directiva
Anexo VII – parte C – ponto 13

Texto da Comissão Alteração

13. A poupança de emissões resultante da 
captação e substituição de carbono, eccr, 
será limitada às emissões evitadas graças 
à captação de CO2 cujo carbono 
provenha da biomassa e que seja utilizado 
para substituir o CO2 derivado de energia 
fóssil utilizada em produtos e serviços 
comerciais.

Suprimido

Or. en

Alteração 1104
Pilar Ayuso

Proposta de directiva
Anexo VII – parte C – ponto 14

Texto da Comissão Alteração

14. A poupança de emissões resultante da 
produção excedentária de electricidade na 
cogeração, eee, é contabilizada se for 
relativa à produção excedentária de 
electricidade em sistemas de produção de 
combustível que utilizam a cogeração, 
excepto se o combustível utilizado para a 
cogeração for um co-produto que não seja 
um resíduo de culturas agrícolas. Ao 
contabilizar essa produção excedentária de 
electricidade, parte-se do princípio que a 
dimensão da unidade de cogeração é a 
mínima necessária para esta fornecer o 
calor necessário à produção do 

14. A poupança de emissões resultante da 
produção excedentária de electricidade na 
cogeração, eee, é contabilizada se for 
relativa à produção excedentária de 
electricidade em sistemas de produção de 
combustível que utilizam a cogeração, 
excepto se o combustível utilizado para a 
cogeração for um co-produto que não seja 
um resíduo de culturas agrícolas, incluindo 
os grãos secos destilados com substâncias 
solúveis (DDGS). Ao contabilizar essa 
produção excedentária de electricidade, 
parte-se do princípio que a dimensão da 
unidade de cogeração é a mínima 
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combustível. A poupança de emissões de 
gases com efeito de estufa associada a esta 
electricidade excedentária é considerada 
igual à quantidade de gases com efeito de 
estufa que seria emitida produzindo uma 
quantidade igual de electricidade numa 
central alimentada com o mesmo 
combustível que a unidade de cogeração.

necessária para esta fornecer o calor 
necessário à produção do combustível. A 
poupança de emissões de gases com efeito 
de estufa associada a esta electricidade 
excedentária é considerada igual à 
quantidade de gases com efeito de estufa 
que seria emitida, no caso da electricidade 
produzida na Comunidade, pelas emissões 
específicas médias da UE resultante da 
produção de electricidade e, no caso da 
electricidade produzida em países 
terceiros, pelas emissões médias 
resultantes da produção de electricidade 
no país em que esta foi produzida.

Or. en

Justificação

É conveniente ter em conta os DDGS como resíduo agrícola para fins de produção de 
energia, assim como o bagaço para a cana-de-açúcar. 

Alteração 1105
Herbert Reul

Proposta de directiva
Anexo VII – parte C – ponto 14

Texto da Comissão Alteração

14. A poupança de emissões resultante da 
produção excedentária de electricidade na 
cogeração, eee, é contabilizada se for 
relativa à produção excedentária de 
electricidade em sistemas de produção de 
combustível que utilizam a cogeração, 
excepto se o combustível utilizado para a 
cogeração for um co-produto que não seja 
um resíduo de culturas agrícolas. Ao 
contabilizar essa produção excedentária de 
electricidade, parte-se do princípio que a 
dimensão da unidade de cogeração é a 
mínima necessária para esta fornecer o 
calor necessário à produção do 
combustível. A poupança de emissões de 

14. A poupança de emissões resultante da 
produção excedentária de electricidade na 
cogeração, eee, é contabilizada se for 
relativa à produção excedentária de 
electricidade em sistemas de produção de 
combustível que utilizam a cogeração, 
excepto se o combustível utilizado para a 
cogeração for um co-produto que não seja 
um resíduo de culturas agrícolas. Ao 
contabilizar essa produção excedentária de 
electricidade, parte-se do princípio que a 
dimensão da unidade de cogeração é a 
mínima necessária para esta fornecer o 
calor necessário à produção do 
combustível. A poupança de emissões de 



PE409.503v01-00 66/75 AM\732231PT.doc

PT

gases com efeito de estufa associada a esta 
electricidade excedentária é considerada 
igual à quantidade de gases com efeito de 
estufa que seria emitida produzindo uma 
quantidade igual de electricidade numa 
central alimentada com o mesmo 
combustível que a unidade de cogeração.

gases com efeito de estufa associada a esta 
electricidade excedentária é considerada 
igual à quantidade média de gases com 
efeito de estufa que seria emitida 
produzindo e distribuindo uma quantidade 
igual de electricidade na UE.

Or. en

Justificação

Ao associar os créditos de gases com efeito de estufa ao combustível efectivamente utilizado, 
o texto limita o incentivo para que os produtores utilizem combustíveis com um nível reduzido 
de CO2. A média de electricidade da UE constitui o valor de referência para as importações 
de electricidade e seria lógico utilizar essa mesma referência para as exportações. A 
magnitude do crédito que pode ser obtido das exportações de electricidade é restringida pela 
limitação imposta às dimensões da central de cogeração. 

Alteração 1106
Claude Turmes

Proposta de directiva
Anexo VII – parte C – ponto 15

Texto da Comissão Alteração

15. Se um processo de produção de 
combustível produzir, em combinação, o 
combustível para o qual se calculam as 
emissões e um ou mais produtos diferentes 
(co-produtos), as emissões de gases com 
efeito de estufa são repartidas entre o 
combustível ou o seu produto intermédio e 
os co-produtos proporcionalmente ao seu 
teor energético (determinado pelo valor 
calorífico mais baixo no caso dos co-
produtos com excepção da electricidade).

15. Se um processo de produção de 
combustível produzir, em combinação, o 
combustível para o qual se calculam as 
emissões e um ou mais produtos diferentes 
(co-produtos), as emissões de gases com 
efeito de estufa são repartidas entre o 
combustível ou o seu produto intermédio e 
os co-produtos com base no método de 
substituição. Os Estados-Membros 
prevêem valores implícitos revistos 
regularmente para os co-produtos típicos.

Or. en

Justificação

O valor dos gases com efeito de estufa dos co-produtos deverá reflectir o real valor de 
mercado ou a real utilidade dos co-produtos, e não apenas o conteúdo energético.
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Alteração 1107
Werner Langen

Proposta de directiva
Anexo VII – parte C – n.º 15

Texto da Comissão Alteração

15. Se um processo de produção de 
combustível produzir, em combinação, o 
combustível para o qual se calculam as 
emissões e um ou mais produtos diferentes 
(co-produtos), as emissões de gases com 
efeito de estufa são repartidas entre o 
combustível ou o seu produto intermédio e 
os co-produtos proporcionalmente ao seu 
teor energético (determinado pelo valor 
calorífico mais baixo no caso dos co-
produtos com excepção da electricidade).

15. Se um processo de produção de 
combustível produzir, em combinação, o 
combustível para o qual se calculam as 
emissões e um ou mais produtos diferentes 
(co-produtos), as emissões de gases com 
efeito de estufa são repartidas 
correctamente entre o combustível ou o 
seu produto intermédio e os co-produtos 
proporcionalmente ao seu teor energético 
(determinado, em princípio, pelo valor 
calorífico mais baixo no caso dos co-
produtos com excepção da electricidade).

Or.  de

Justificação

A repartição em função do teor energético é, em princípio, correcta. No entanto, em 
combinação com os limites do sistema a escolher com grande liberdade, pode conduzir, em 
certos casos, a uma grave distorção dos resultados relativos aos gases com efeito de estufa, 
dado que as emissões do sistema na sua globalidade não são atribuídas aos diferentes 
produtos de forma proporcional ao que estes representam num processo de produção 
específico. Por essa razão, em certos casos, como o das borras húmidas ou secas, convém 
prever a possibilidade de uma repartição correcta.

Alteração 1108
Pilar Ayuso

Proposta de directiva
Anexo VII – parte C – ponto 16 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No caso dos biocombustíveis e outros
biolíquidos, todos os co-produtos, 
incluindo a electricidade, que não é 

No caso dos biocombustíveis e outros 
biolíquidos, todos os co-produtos, 
incluindo a electricidade, que não é 
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incluída no âmbito do n.º 14, serão 
considerados para efeitos deste cálculo, 
exceptuando os resíduos de culturas 
agrícolas, como palha, bagaço, peles, 
carolo e cascas de nozes. Para efeitos do 
cálculo, será atribuído um valor energético 
zero aos co-produtos que tenham um teor 
energético negativo.

incluída no âmbito do n.º 14, serão 
considerados para efeitos deste cálculo.
Para efeitos do cálculo, será atribuído um 
valor energético zero aos co-produtos que 
tenham um teor energético negativo.

Or. en

Justificação

Os resíduos agrícolas como a palha são, na maioria dos países, co-produtos agrícolas 
utilizados como substitutos de alimentos para consumo animal e como fertilizantes. É 
conveniente atribuir a estes co-produtos a parte proporcional de emissões de gases com 
efeito de estufa de acordo com o método do conteúdo energético.

Alteração 1109
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposta de directiva
Anexo VII – parte C – ponto 16 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No caso dos biocombustíveis e outros 
biolíquidos, todos os co-produtos, 
incluindo a electricidade, que não é 
incluída no âmbito do n.º 14, serão 
considerados para efeitos deste cálculo, 
exceptuando os resíduos de culturas 
agrícolas, como palha, bagaço, peles, 
carolo e cascas de nozes. Para efeitos do 
cálculo, será atribuído um valor energético 
zero aos co-produtos que tenham um teor 
energético negativo.

No caso dos biocombustíveis e outros 
biolíquidos, todos os co-produtos, 
incluindo a electricidade, que não é 
incluída no âmbito do n.º 14, serão 
considerados para efeitos deste cálculo.
Para efeitos do cálculo, será atribuído um 
valor energético zero aos co-produtos que 
tenham um teor energético negativo.

Or. en
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Alteração 1110
Werner Langen

Proposta de directiva
Anexo VII – parte C – n.º 16 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No caso dos biocombustíveis e outros 
biolíquidos, todos os co-produtos, 
incluindo a electricidade, que não é 
incluída no âmbito do n.º 14, serão 
considerados para efeitos deste cálculo, 
exceptuando os resíduos de culturas 
agrícolas, como palha, bagaço, peles, 
carolo e cascas de nozes. Para efeitos do 
cálculo, será atribuído um valor energético 
zero aos co-produtos que tenham um teor 
energético negativo.

No caso dos biocombustíveis e outros 
biolíquidos, todos os co-produtos, 
incluindo a electricidade, que não é 
incluída no âmbito do n.º 14, serão 
considerados para efeitos deste cálculo, 
exceptuando os resíduos de culturas 
agrícolas, como palha, bagaço, peles, 
carolo e cascas de nozes. Em caso de 
transformação dos resíduos de culturas 
agrícolas em biocombustíveis ou em 
biolíquidos, os resíduos em questão serão 
tidos em conta em função da sua 
respectiva contribuição.  Para efeitos do 
cálculo, será atribuído um valor energético 
zero aos co-produtos que tenham um teor 
energético negativo.

Or.  de

Justificação

A excepção no caso do cálculo dos resíduos de culturas agrícolas deverá ser explicitamente 
sublinhada.

Alteração 1111
Pilar Ayuso

Proposta de directiva
Anexo VII – parte C – ponto 16 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Considera-se que os detritos e resíduos de 
culturas agrícolas, como palha, bagaço, 
peles, carolo e cascas de nozes, e os 
resíduos de cadeias de processamento, com 
excepção das cadeias de processamento de 
combustíveis, que não possam ser 

Considera-se que os detritos e os resíduos 
de cadeias de processamento, com 
excepção das cadeias de processamento de 
combustíveis, que não possam ser 
utilizados para a alimentação humana ou 
animal têm um valor nulo de emissões de 
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utilizados para a alimentação humana ou 
animal têm um valor nulo de emissões de 
gases com efeito de estufa durante o ciclo 
de vida até à colheita de tais materiais.

gases com efeito de estufa durante o ciclo 
de vida até à colheita de tais materiais.

Or. en

Justificação

Os resíduos agrícolas como a palha são, na maioria dos países, co-produtos agrícolas 
utilizados como substitutos de alimentos para consumo animal e como fertilizantes. É 
conveniente atribuir a estes co-produtos a parte proporcional de emissões de gases com 
efeito de estufa de acordo com o método do conteúdo energético.

Alteração 1112
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva
Anexo VII – parte C – ponto 16 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Considera-se que os detritos e resíduos de 
culturas agrícolas, como palha, bagaço, 
peles, carolo e cascas de nozes, e os

resíduos de cadeias de processamento, com 
excepção das cadeias de processamento de 
combustíveis, que não possam ser 
utilizados para a alimentação humana ou 
animal têm um valor nulo de emissões de 
gases com efeito de estufa durante o ciclo 
de vida até à colheita de tais materiais.

Considera-se que os detritos e resíduos de 
culturas agrícolas, como palha, bagaço, 
peles, carolo e cascas de nozes, e os

resíduos de outras cadeias de 
processamento constituídas em grande 
parte por componentes indigestos têm um 
valor nulo de emissões de gases com efeito 
de estufa durante o ciclo de vida até à 
colheita de tais materiais.

Or. nl
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Alteração 1113
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposta de directiva
Anexo VII – parte C – ponto 17 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

17. Para os biocombustíveis, para efeitos 
do cálculo referido no n.º 4, o valor do 
combustível fóssil de referência EF é o 
último valor disponível para as emissões 
médias reais provenientes da gasolina e do 
gasóleo consumidos na Comunidade, 
comunicadas nos termos da [Directiva 
98/70/CE]. Na ausência de tais dados, o 
valor utilizado será 83,8 gCO2eq/MJ.

17. Para os biocombustíveis, para efeitos 
do cálculo referido no n.º 4, o valor do 
combustível fóssil de referência EF é o 
último valor disponível para as emissões 
médias reais provenientes da parte fóssil 
da gasolina e do gasóleo consumidos na 
Comunidade, comunicadas nos termos da 
[Directiva 98/70/CE]. Na ausência de tais 
dados, o valor utilizado será 90 
gCO2eq/MJ.

Or. en

Alteração 1114
Werner Langen

Proposta de directiva
Anexo VII – parte C – n.º 17 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

17. Para os biocombustíveis, para efeitos 
do cálculo referido no n.º 4, o valor do 
combustível fóssil de referência EF é o 
último valor disponível para as emissões 
médias reais provenientes da gasolina e do 
gasóleo consumidos na Comunidade, 
comunicadas nos termos da [Directiva 
98/70/CE]. Na ausência de tais dados, o 
valor utilizado será 83,8 gCO2eq/MJ.

17. Para os biocombustíveis, para efeitos 
do cálculo referido no n.º 4, os valores do 
combustível fóssil de referência EF são os 
últimos valores disponíveis para as 
emissões reais provenientes da gasolina e 
do gasóleo consumidos na Comunidade, 
comunicadas nos termos da [Directiva 
98/70/CE]. Na ausência de tais dados, o 
valor utilizado será 91 gCO2eq/MJ.

Or.  de

Justificação

Não é possível compreender a origem do valor 83.8 gCO2eq/MJ sem haver informação 
acerca do método de introdução de dados. Assumir os valores da UE como referências 
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fósseis significa negligenciar as diferenças consideráveis das emissões de gases com efeito de 
estufa, determinadas por diferentes tipos de óleos minerais e/ou produtos de fontes não 
convencionais como a areia asfáltica, o que contradiz a necessária descarbonização dos 
combustíveis. Para além disso, o texto ignora as diferentes emissões de gases com efeito de 
estufa presentes na produção de gasolina e de gasóleo. 

Alteração 1115
Claude Turmes

Proposta de directiva
Anexo VII – parte C – ponto 17 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

17. Para os biocombustíveis, para efeitos 
do cálculo referido no n.º 4, o valor do 
combustível fóssil de referência EF é o 
último valor disponível para as emissões 
médias reais provenientes da gasolina e do 
gasóleo consumidos na Comunidade, 
comunicadas nos termos da [Directiva 
98/70/CE]. Na ausência de tais dados, o 
valor utilizado será 83,8 gCO2eq/MJ.

17. Para os combustíveis de transportes 
produzidos a partir da biomassa, para 
efeitos do cálculo referido no n.º 4, o valor 
do combustível fóssil de referência EF é o 
último valor disponível para as emissões 
médias reais provenientes da gasolina e do 
gasóleo consumidos na Comunidade, 
comunicadas nos termos da [Directiva 
98/70/CE], ou 83.8 gCO2eq/MJ, 
consoante o que for o mais baixo.

Or. en

Alteração 1116
Herbert Reul

Proposta de directiva
Anexo VII – parte D – título

Texto da Comissão Alteração

D. Valores discriminados para os 
biocombustíveis e biolíquidos

D. Valores discriminados para os 
biocombustíveis e biolíquidos *
* Recalcular os valores por defeito aplicando uma 
metodologia coerente em toda a cadeia.

Or. en
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Justificação

Os valores por defeito mantêm-se iguais aos valores típicos para todos os casos, com 
excepção da “transformação”, em relação à qual se aplicou um aumento de 40%.  A razão 
não é clara. Seria conveniente aplicar uma metodologia coerente em toda a cadeia para 
calcular os valores por defeito a partir dos valores típicos, de maneira a reflectir a amplitude 
do rendimento real em cada etapa da cadeia. Isto deve fazer parte do âmbito de competências 
do CEN, em conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º.

Alteração 1117
Herbert Reul

Proposta de directiva
Anexo VII – parte E – título

Texto da Comissão Alteração

E. Estimativa dos valores discriminados 
para os futuros biocombustíveis e 
biolíquidos que não existam no mercado 
em Janeiro de 2008 ou nele estejam 
presentes em quantidades pouco 
significativas

Estimativa dos valores discriminados para 
os futuros biocombustíveis e biolíquidos 
que não existam no mercado em Janeiro de 
2008 ou nele estejam presentes em 
quantidades pouco significativas *

* Recalcular os valores por defeito aplicando uma 
metodologia coerente em toda a cadeia.

Or. en

Justificação

Os valores por defeito mantêm-se iguais aos valores típicos para todos os casos, com 
excepção da “transformação”, em relação à qual se aplicou um aumento de 40%.  A razão 
não é clara. Seria conveniente aplicar uma metodologia coerente em toda a cadeia para 
calcular os valores por defeito a partir dos valores típicos, de maneira a reflectir a amplitude 
do rendimento real em cada etapa da cadeia. Isto deve fazer parte do âmbito de competências 
do CEN, em conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º.
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Alteração 1118
Werner Langen

Proposta de directiva
Anexo VII-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo VII-A
São considerados biocombustíveis pelo 
menos os produtos a seguir indicados:

a) “bioetanol”: etanol incluído na rubrica 
2207 10 00 da Nomenclatura Combinada 
com teor alcoólico mínimo de 99% vol., 
produzido a partir de biomassa e/ou da 
fracção biodegradável de resíduos, cujas 
propriedades são, pelo menos, conformes 
com os requisitos da norma EN 15376 
para utilização como biocombustível;
b) “biodiesel”: éster metílico produzido a 
partir de óleos vegetais ou animais, com 
qualidade de combustível para motores 
diesel, para utilização como 
biocombustível;
c) “biogás”: "gás combustível produzido a 
partir de biomassa e/ou da fracção 
biodegradável de resíduos, que pode ser 
purificado até à qualidade do gás natural, 
para utilização como biocombustível, ou 
gás de madeira;
d) “biometanol”: metanol produzido a 
partir de biomassa, para utilização como 
biocombustível;
e) “bioéter dimetílico”: éter dimetílico 
produzido a partir de biomassa, para 
utilização como biocombustível;
f) "Bio-ETBE (bioéter etil-ter-butílico)":
ETBE produzido a partir do bioetanol. A 
percentagem volumétrica A percentagem 
volumétrica de bio-ETBE calculada como 
biocombustível é de 47 %;
g) "Bio-MTBE (bioéter etil-ter-metílico)":
combustível produzido com base no 
biometanol. A percentagem volumétrica 
de bio-MTBE calculada como 
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biocombustível é de 36 %;
h) “biocombustíveis sintéticos”:
hidrocarbonetos sintéticos ou misturas de 
hidrocarbonetos sintéticos produzidos a 
partir de biomassa;
i) “biohidrogénio”: hidrogénio produzido 
a partir de biomassa e/ou da fracção 
biodegradável de resíduos, para utilização 
como biocombustível;
j) “óleo vegetal puro”: óleo produzido por 
pressão, extracção ou métodos 
comparáveis, a partir de plantas 
oleaginosas, em bruto ou refinado, mas 
quimicamente inalterado, quando a sua 
utilização for compatível com o tipo de 
motores e os respectivos requisitos 
relativos a emissões.

Or.  de

Justificação

Cumpre retomar as definições constantes do artigo 2.º da Directiva 2003/30, a fim de 
garantir continuidade e clareza jurídica. A definição de bioetanol deveria ser adaptada à 
Nomenclatura Combinada.
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