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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do texto legal que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à 
promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis
(COM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2008)0019),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 251.º, o n.º 1 do artigo 175.º e o artigo 95.º do Tratado 
CE, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0046/2008),

– Tendo em conta o artigo 51.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e os 
pareceres da Comissão do Comércio Internacional , da Comissão dos Assuntos 
Económicos e Monetários, da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar, da Comissão dos Transportes e do Turismo, da Comissão do Desenvolvimento 
bem como da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural (A6-0000/2008),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Alteração 1

Proposta de directiva
Citação

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

O n.º 1 do artigo 175.º é a única base jurídica apropriada. Uma dupla base é reservada para 
casos extremos com vários objectivos de igual importância; porém, no caso vertente, a 
protecção do ambiente é o objectivo principal - a actual Directiva relativa à energia 
proveniente de fontes renováveis e a Directiva relativa aos biocombustíveis foram, também 
elas, adoptadas ao abrigo do n.º 1 do artigo 175.º. Além disso, as disposições em matéria de 
biocombustíveis não visam principalmente facilitar o comércio - uma vez que normas 
prescritas estão longe de ser harmonizadas - mas antes definir critérios de sustentabilidade.

Alteração 2

Proposta de directiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

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

(4) O Roteiro das Energias Renováveis 
demonstrou que uma meta de, pelo menos,
20% para a quota global de energia 
proveniente de fontes renováveis seria 
realizável enquanto objectivo, e que um 
enquadramento que inclua metas 
vinculativas deverá fornecer ao mundo 
empresarial a estabilidade de que este 
necessita a longo prazo para uma 
economia baseada nas energias 
renováveis.

Or. en

Justificação

O Roteiro das Energias Renováveis apresentado pela Comissão foi analisado pelo Conselho 
e pelos Estados-Membros. Ao redigir este tipo de considerando, a Comissão deve estar atenta 
a este facto. A presente alteração esclarece esta questão.

Alteração 3

Proposta de directiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

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

Comissão, pelo Conselho e pelo 
Parlamento Europeu, é adequado 
estabelecer metas vinculativas para se 
alcançar uma quota mínima intermédia 
global de 20% de energias renováveis no 
consumo final da União Europeia em 
2020.

Or. en

Justificação

O Parlamento Europeu é a favor de, no mínimo, uma quota de 25% de energias renováveis 
no consumo final de energia em 2020. A evidência científica e política mais recente mostra 
que a imposição de uma meta obrigatória que preveja que os combustíveis para o sector dos 
transportes sejam provenientes de biomassa na proporção de 10% não é realizável de forma 
sustentável. Este objectivo deve, por conseguinte, ser abandonado. A biomassa sustentável 
pode ser utilizada mais eficientemente para outros fins energéticos como a produção 
combinada de electricidade e calor (ou frio).

Alteração 4

Proposta de directiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Em contrapartida, é adequado que a 
meta de 10% para as energias renováveis 
nos transportes seja fixada ao mesmo 
nível para todos os Estados-Membros, a 
fim de assegurar a coerência nas 
especificações do combustível para 
transportes e a sua disponibilidade. Dada 
a facilidade das trocas comerciais de 
combustíveis para os transportes, os 
Estados-Membros dotados de recursos 
escassos poderão facilmente obter noutros 
locais os combustíveis para transportes 
produzidos a partir de energias 
renováveis. Embora tecnicamente fosse 
possível à Comunidade alcançar a sua 
meta em termos de biocombustíveis 
unicamente com base na produção 
interna, é provável e desejável que tal 
meta seja efectivamente alcançada graças 

(10) É provável que as metas de energias 
renováveis sejam efectivamente 
alcançadas graças à combinação de 
produção interna e importação. Neste 
contexto, a Comissão deve acompanhar o 
aprovisionamento do mercado comunitário 
das energias renováveis, incluindo a 
biomassa para a produção de energia, 
tendo em conta o desenvolvimento de 
negociações comerciais a nível multilateral 
e bilateral, bem como outras considerações, 
nomeadamente em matéria de ambiente, 
sociais, de custos e de segurança 
energética.
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à combinação de produção interna e 
importação. Para este fim, a Comissão 
deve acompanhar o aprovisionamento do 
mercado comunitário dos biocombustíveis 
e, se adequado, propor medidas relevantes 
para se obter uma abordagem equilibrada 
entre produção interna e importação, 
tendo em conta o desenvolvimento de 
negociações comerciais a nível multilateral 
e bilateral, bem como outras considerações, 
nomeadamente em matéria de ambiente, de 
custos e de segurança energética.

Or. en

Justificação

A Comissão deve acompanhar as importações e exportações de todos os aprovisionamentos 
energéticos tanto produzidos (e consumidos) internamente como importados ou exportados 
para países terceiros. A biomassa para a produção de energia deve ser especialmente 
vigiada.  Todavia, a evidência científica e política mais recente mostra que a imposição de 
uma meta obrigatória que preveja que os combustíveis para o sector dos transportes sejam 
provenientes de biomassa na proporção de 10% não é realizável de forma sustentável. Este 
objectivo deve, por conseguinte, ser abandonado.

Alteração 5

Proposta de directiva
Considerando 48

Texto da Comissão Alteração

(48) A fim de permitir alcançar uma 
quota de 10% de biocombustíveis, é 
necessário assegurar que o gasóleo 
colocado no mercado tem um teor de 
biodiesel superior ao previsto na norma 
EN590/2004.

Suprimido

Or. en

Justificação

Este aspecto é objecto da Directiva relativa à qualidade dos combustíveis.
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Alteração 6

Proposta de directiva
Considerando 57

Texto da Comissão Alteração

(57) Uma vez que os objectivos gerais de 
alcançar uma quota de 20% de energias 
renováveis no consumo global de energia 
da Comunidade e de uma quota de 10% de 
biocombustíveis no consumo de gasolina e 
gasóleo para transportes em cada Estado-
Membro até 2020 não podem ser 
suficientemente alcançados pelos Estados-
Membros e podem, devido à dimensão da 
acção, ser melhor alcançados a nível 
comunitário, a Comunidade pode adoptar 
medidas, em conformidade com o princípio 
de subsidiariedade tal como definido no 
artigo 5.° do Tratado. De acordo com o 
princípio de proporcionalidade, 
mencionado no referido artigo, a presente 
directiva não excede o necessário para 
alcançar aqueles objectivos.

(57) Uma vez que os objectivos gerais de 
alcançar uma quota de 20% de energias 
renováveis no consumo global de energia 
da Comunidade até 2020 não podem ser 
suficientemente alcançados pelos Estados-
Membros e podem, devido à dimensão da 
acção, ser melhor alcançados a nível 
comunitário, a Comunidade pode adoptar 
medidas, em conformidade com o princípio 
de subsidiariedade tal como definido no 
artigo 5.° do Tratado. De acordo com o 
princípio de proporcionalidade, 
mencionado no referido artigo, a presente 
directiva não excede o necessário para 
alcançar aqueles objectivos.

Or. en

Justificação

A inclusão do objectivo de 10% de biocombustíveis em 2020 na presente directiva foi 
sugerida pelo Conselho Europeu de Março de 2007. No entanto, os Chefes de Estado e de 
Governo fixaram condições para a realização deste objectivo: a produção deve ser 
sustentável e a segunda geração de combustíveis deve encontrar-se disponível no comércio. 
Desde Março de 2007, parece cada vez mais óbvio que estas condições não serão cumpridas. 
O objectivo de 10% deve, por conseguinte, ser abandonado.

Alteração 7

Proposta de directiva
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

A presente directiva estabelece um quadro 
comum para a promoção de energia 
proveniente das fontes renováveis. Fixa 

A presente directiva estabelece um quadro 
comum para a promoção de energia 
proveniente das fontes renováveis e a sua 
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metas vinculativas para a quota global de 
energia proveniente de fontes renováveis 
no consumo total de energia e para a quota 
de energia proveniente de fontes 
renováveis consumida nos transportes. 
Estabelece regras em matéria de garantias 
de origem, procedimentos administrativos 
e ligações à rede de electricidade 
aplicáveis à energia produzida a partir de 
fontes renováveis. Estabelece critérios de 
sustentabilidade ambiental para os 
biocombustíveis e outros biolíquidos.

integração no mercado interno da energia 
na UE que visa aumentar a segurança do 
aprovisionamento, a protecção do 
ambiente, a competitividade e a liderança 
da indústria da UE. Fixa metas 
comunitárias e nacionais vinculativas para 
a quota global de energia proveniente de 
fontes renováveis no consumo total de 
energia no sentido de assegurar que, em 
2020, pelo menos 20% do consumo final 
de energia na UE seja coberto por fontes 
de energia renováveis. Estabelece regras 
em matéria de protecção dos regimes 
nacionais de apoio e planos nacionais 
detalhados de acção para as energias 
renováveis, e cria, além disso, 
mecanismos de flexibilidade entre 
Estados-Membros na realização das 
metas, procedimentos administrativos e 
ligações à infra-estrutura aplicáveis à 
energia produzida a partir de fontes 
renováveis. Estabelece critérios de 
sustentabilidade ambiental e social para a 
energia proveniente da biomassa.

Or. en

Justificação

O âmbito de aplicação deve indicar os elementos principais da directiva.

Alteração 8

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea (a)

Texto da Comissão Alteração

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

(a) “Energia proveniente de fontes 
renováveis”: fontes de energia renováveis: 
energia eólica, solar, geotérmica, das 
ondas, das marés, hidráulica, de biomassa, 
de gases dos aterros, de gases das 
instalações de tratamento de águas 
residuais e biogases;
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Or. en

Justificação

Em coerência com as novas definições internacionais e do Eurostat, só as fontes de energia 
que são fontes renováveis são objecto da presente directiva. Os combustíveis fósseis e de 
outras categorias que não são abrangidos por estas definições estão, por conseguinte, 
excluídos da presente directiva.

Alteração 9

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea (b)

Texto da Comissão Alteração

(b) “Biomassa”: a fracção biodegradável de 
produtos, resíduos e detritos provenientes 
da agricultura (incluindo substâncias 
vegetais e animais), silvicultura e 
indústrias afins, bem como a fracção 
biodegradável de resíduos industriais e 
urbanos;

(b) “Biomassa”: a fracção biodegradável de 
produtos, resíduos e detritos provenientes 
da agricultura (incluindo substâncias 
vegetais e animais) e da aquicultura, 
silvicultura e indústrias afins, bem como a 
fracção biodegradável separada e 
recolhida de resíduos industriais e urbanos;

Or. en

Justificação

A definição actual exclui a biomassa proveniente de produtos da aquicultura como as algas. 
Além disso, os resíduos biodegradáveis são em geral muito melhor reciclados ou 
compostados e, é claro, os gases libertados pelo processo podem ser utilizados para a 
produção de energia. Acresce que a fracção biodegradável de resíduos industriais e urbanos 
se caracteriza pela sua baixa produção líquida de energia, razão pela qual a presente 
directiva deverá promover a separação deste tipo de resíduos.

Alteração 10

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea (d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) “Energia geotérmica”: a energia 
armazenada sob a forma de calor debaixo 
da superfície sólida da Terra; 
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Or. en

Justificação

O direito comunitário não prevê uma definição harmonizada de energia geotérmica: existem 
definições nacionais heterogéneas. Há uma falta de clareza. Por conseguinte, a directiva 
deverá prever uma definição de energia geotérmica. A definição proposta, que se encontra 
nas normas nacionais, é amplamente utilizada pelo sector geotérmico. 

Alteração 11

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea (e)

Texto da Comissão Alteração

(e) “Biolíquidos”: combustíveis líquidos 
para fins energéticos, produzidos a partir 
de biomassa;

(e) “Biomassa para a produção de 
energia”: combustíveis sólidos, gasosos ou 
líquidos para fins energéticos, produzidos a 
partir de biomassa;

Or. en

Justificação

A presente legislação abrange toda a energia produzida a partir da biomassa e não apenas a 
que é utilizada como combustível no sector dos transportes ou como combustível líquido na 
geração de calor e electricidade. Por conseguinte, é essencial definir este termo amplo.

Alteração 12

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea (f)

Texto da Comissão Alteração

(f) “Biocombustíveis”: combustíveis 
líquidos ou gasosos para transportes, 
produzidos a partir de biomassa;

(f) “Combustíveis para os transportes 
provenientes da biomassa”: combustíveis 
líquidos ou gasosos para transportes, 
produzidos a partir de biomassa;

Or. en
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Justificação

A biomassa para a produção de energia pode ter múltiplas aplicações como a geração de 
calor e de electricidade, bem como combustíveis para os transportes. Este termo define 
claramente esta distinção.

Alteração 13

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea f-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) "Zonas de elevado valor de 
preservação":
(i) zonas que, a nível internacional, 
regional ou nacional, contenham 
concentrações significativas de valores de 
biodiversidade (por exemplo, espécies 
endémicas, espécies ameaçadas de 
extinção, refúgios);
(ii) zonas paisagísticas que, a nível 
internacional, regional ou nacional, têm 
populações viáveis, constituídas, 
totalmente ou em grande parte, por 
espécies naturais, em padrões normais de 
distribuição e abundância;
(iii) zonas que fazem parte de ou contêm 
ecossistemas raros, ameaçados ou em 
perigo;
(iv) zonas que prestam serviços básicos 
aos ecossistemas em situações críticas 
(por exemplo, protecção da bacia 
hidrográfica, controlo da erosão);
(v) zonas que satisfazem as necessidades 
fundamentais das comunidades locais 
(por exemplo, em termos de subsistência 
ou de saúde);
(vi) zonas críticas para a identidade 
cultural tradicional de comunidades 
locais (zonas de importância cultural, 
ecológica, económica ou religiosa 
identificadas em colaboração com as 
comunidades em questão);
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Or. en

Justificação

O elevado valor de preservação deve ser definido, na medida em que constitui a pedra 
angular do artigo 15.º, que garante a sustentabilidade dos combustíveis produzidos a partir 
da biomassa, preservando, em particular, a biodiversidade e a integridade ecológica. O 
elevado valor de preservação é definido por uma rede de organizações, que inclui a União 
Internacional para a Conservação da Natureza e dos Seus Recursos e o Banco Mundial, 
sendo já é utilizado pelo Conselho de Gestão Florestal para a certificação internacional das 
madeiras.

Alteração 14

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea f-B) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(f-B) "Zonas húmidas": zonas cobertas 
ou saturadas de água de forma 
permanente ou durante uma grande parte 
do ano;

Or. en

Justificação

É necessário definir as zonas húmidas na presente directiva. As zonas húmidas constituem 
importantes reservas de carbono e podem, se convertidas, libertar quantidades significativas 
de gases com efeito de estufa. As turfeiras não drenadas, nomeadamente as turfeiras 
primitivas, são abrangidas por esta definição.

Alteração 15

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea f-C) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(f-C) "Zonas abandonadas, degradadas 
ou marginais": zonas que não são 
florestas nem zonas húmidas desde 1990, 
que não têm um elevado valor de 
preservação nem estão próximas de zonas 
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desse tipo, não se situam numa zona de 
valor natural ou numa zona protegida 
pelo governo e não são utilizadas para a 
agricultura desde há pelo menos dez 
anos;

Or. en

Justificação

É necessário definir as zonas abandonadas, degradadas ou marginais na presente directiva. 
Esta definição deve garantir claramente que, se forem utilizadas para a produção de 
biocombustíveis, as zonas em questão não têm valor de preservação, não constituem reservas 
de carbono ou não são utilizadas para a produção alimentar. O elevado valor de preservação 
é um estatuto internacionalmente reconhecido para proteger a biodiversidade e a integridade
ecológica. O ano de 1990 constitui a data-limite para a desflorestação acordada no âmbito 
do Protocolo de Quioto.

Alteração 16

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea f-D) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(f-D) "Agrocombustíveis": combustíveis 
obtidos a partir de biomassa produzida em 
terras aráveis que poderiam ser utilizadas 
para a produção alimentar humana ou 
animal;

Or. en

Alteração 17

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) “Garantia de origem”: um documento 
electrónico com a função de comprovar 
que uma dada quantidade de energia foi 
produzida a partir de fontes renováveis;

(g) “Garantia de origem”: um documento 
electrónico com a função de comprovar 
que uma dada quantidade de energia foi 
produzida a partir de fontes renováveis, 
nomeadamente para fins da obrigação de 
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divulgação de informação no domínio da 
electricidade estabelecida na Directiva 
2003/54/CE;

Or. en

Justificação

O presente documento deve ter um papel claro. Um dos seus objectivos é a rotulagem das 
fontes e da forma de produção de electricidade. A referência à disposição de divulgação da 
informação estabelecida na Directiva que estabelece regras comuns para o mercado interno 
da electricidade satisfaz esta necessidade de clarificação.

Alteração 18

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea g-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) "Certificado de contabilização da 
transferência": documento electrónico 
que os Estados-Membros podem utilizar 
numa base voluntária para a 
transferência de uma determinada 
quantidade de energia produzida a partir 
de fontes renováveis para outro 
Estado-Membro, unicamente para fins de 
contabilização dos objectivos;

Or. en

Justificação

Os artigos 8.º e 9.º da presente directiva introduzem uma nova forma flexível de atingir os 
objectivos nacionais em matéria de energias renováveis para os Estados-Membros que 
decidem optar por este sistema. É necessário estabelecer uma clara distinção entre as
garantias de origem, que, se utilizadas, visam unicamente fins de divulgação, e os 
certificados de contabilização de transferência, que se destinam unicamente à contabilização 
dos objectivos.
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Alteração 19

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) “Regime de apoio”: um sistema, 
resultante de uma intervenção no mercado 
por um Estado-Membro, que ajuda a 
energia proveniente de fontes renováveis a 
encontrar um mercado, reduzindo o custo 
de produção da energia, aumentando o 
preço pelo qual esta pode ser vendida, ou 
aumentando, por meio de uma obrigação 
de utilizar energias renováveis ou de outra 
forma, o volume de energias renováveis 
adquiridas;

(h) "Regime de apoio": um sistema 
resultante de uma intervenção política no 
mercado destinado a criar ou reforçar 
incentivos para o desenvolvimento ou 
uma maior utilização da energia 
proveniente de fontes renováveis. Os 
sistemas nacionais de apoio incluem, em 
particular, obrigações em matéria de 
utilização de energias renováveis, ajudas 
ao investimento, isenções ou deduções 
fiscais, reembolsos de impostos e regimes 
de apoio directo ao preço, em particular 
regimes de tarifas de aquisição e de 
prémios;

Or. en

Justificação

O conceito de "regime de apoio" tem de ser clarificado.

Alteração 20

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem introduzir 
medidas adequadas para assegurar que a 
sua quota de energia proveniente de fontes 
renováveis seja igual ou superior à fixada 
na trajectória indicativa estabelecida na 
Parte B do Anexo I.

2. Os Estados-Membros devem introduzir 
medidas adequadas para assegurar que a 
sua quota de energia proveniente de fontes 
renováveis seja igual ou superior às metas 
intermédias mínimas vinculativas 
estabelecidas na Parte B do Anexo I.

Or. en
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Justificação

Para garantir que as metas globais estabelecidas pela CE e pelos Estados-Membros para 
2020 são 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, deve 
ser considerada como um mínimo absolutamente indispensável.

Alteração 21

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Dois ou mais Estados-Membros 
podem realizar conjuntamente as metas 
referidas nos n.ºs 1 e 2 recorrendo aos 
instrumentos flexíveis estabelecidos o n.º 
1-B do artigo 9.º
Toda a cooperação instituída a título deste 
número será notificada à Comissão por 
todos os Estados-Membros envolvidos e a 
nova meta para o grupo de 
Estados-Membros e o respectivo método 
de cálculo serão submetidos à aprovação 
da Comissão.

Or. en

Justificação

Para além do regime de apoio nacional e a fim de promover a flexibilidade na realização das 
metas intermédias e globais para 2020 em ternos de energias renováveis, os Estados-
Membros, se assim o desejarem, podem cooperar, numa base voluntária, através de 
instrumentos de flexibilidade adicionais, tais como os certificados de contabilização de 
transferência ou os projectos comuns, tal como refere o artigo 9.º da presente directiva.
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Alteração 22

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Cada Estado-Membro deve assegurar 
que a sua quota de energia proveniente de 
fontes renováveis consumida nos 
transportes em 2020 seja, pelo menos, 
igual a 10% do consumo final de energia 
nos transportes nesse Estado-Membro.

Suprimido

No cálculo, para efeitos do primeiro 
parágrafo, da energia total consumida 
nos transportes, não serão tidos em conta 
outros produtos petrolíferos para além da 
gasolina e do gasóleo.

Or. en

Justificação

A inclusão do objectivo de 20% de biocombustíveis em 2020 na presente directiva foi 
sugerida pelo Conselho Europeu de Março de 2007. No entanto, os Chefes de Estado e de 
Governo fixaram condições para a realização deste objectivo: a) a produção deve ser 
sustentável e b) a segunda geração de combustíveis deve encontrar-se disponível no 
comércio. Desde Março de 2007, parece cada vez mais óbvio que estas condições não serão 
cumpridas. O objectivo de 10% deve, por conseguinte, ser abandonado.

Alteração 23

Proposta de directiva
Artigo 4 – título

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º Artigo 4.º
Planos de acção nacionais Planos de acção para as energias 

renováveis

Or. en
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Justificação

Para efeitos de distinção dos outros planos de acção relativos à energia, os especificamente 
respeitantes às energias renováveis deverão ter o seguinte título: Planos de acção para as 
energias renováveis (PAR), tal como foi acordado pelo Parlamento Europeu no relatório 
(INI) de Britta Thomsen sobre o roteiro das energias renováveis na Europa (resolução P6-
TA(2007)0406 de 25 de Setembro de 2007).

Alteração 24

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Cada Estado-Membro adopta um plano 
de acção para as energias renováveis 
(PAR).

Or. en

Justificação

Para efeitos de distinção dos outros planos de acção relativos à energia, os especificamente 
respeitantes às energias renováveis deverão ter o seguinte título: Planos de acção para as 
energias renováveis (PAR), tal como foi acordado pelo Parlamento Europeu no relatório 
(INI) de Britta Thomsen sobre o roteiro das energias renováveis na Europa (resolução P6-
TA(2007)0406 de 25 de Setembro de 2007).
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Alteração 25

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Para além do regime de apoio nacional e a fim de promover a flexibilidade na realização das 
metas intermédias e globais para 2020 em ternos de energias renováveis, os Estados-
Membros, se assim o desejarem, podem cooperar, numa base voluntária, através de 
instrumentos de flexibilidade adicionais, tais como os certificados de garantia de 
transferência ou projectos comuns, tal como refere o artigo 9.º da presente directiva. Cada 
Estado-Membro que opte por esta solução deve descrever no respectivo PAR o acordo 
concluído de forma circunstanciada.

Alteração 26

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

Texto da Comissão Alteração

1-B. O mais tardar em 30 de Junho de 
2009, a Comissão fornece um modelo 
vinculativo para os planos de acção para 
as energias renováveis para fornecer 
orientações aos Estados-Membros; este 
modelo deverá conter os seguintes 
requisitos mínimos:
(a) As estatísticas de referência dos 
Estados-Membros sobre as quotas de 
energia proveniente de fontes renováveis 
nos consumos finais de energia para 2005 
e para o último ano disponível, em que o 



PE405.949v01-00 22/95 PR\722155PT.doc

PT

consumo final de energia é definido do 
seguinte modo:
- combustíveis sólidos, petróleo, fontes de 
energia renováveis, electricidade e 
aquecimento (aquecimento derivado, 
aquecimento urbano); aquecimento e 
electricidade provenientes de fontes 
renováveis e não renováveis de energia;
- sectores: indústria, agregados 
familiares, serviços e transportes;
- electricidade (sem electricidade para 
aquecimento ou água quente), 
aquecimento (com electricidade para 
aquecimento e água quente) e 
transportes; nos dois casos proveniente de 
fontes renováveis e não renováveis de 
energia;
(b) Metas globais nacionais vinculativas 
dos Estados-Membros para a quota de 
energia proveniente de fontes renováveis 
no consumo final de energia em 2020, tal 
como estabelecido na Parte A do Anexo I;
(c) Metas intermédias nacionais 
vinculativas dos Estados-Membros, tal 
como definidas na Parte B do Anexo I;
(d) Metas nacionais vinculativas dos 
Estados-Membros para 2020 e 
intermédias para a quota de energia 
proveniente de fontes renováveis de 
energia nos sectores da electricidade, do 
aquecimento e arrefecimento e dos 
transportes:
(i) metas vinculativas para a quota de 
energia proveniente de fontes renováveis 
de energia no sector da electricidade:
- metas nacionais para a quota de energia 
proveniente de fontes renováveis de 
energia no sector da electricidade em 
2020, a fim de respeitar a Parte A do 
Anexo I;
- metas nacionais intermédias para a 
quota de energia proveniente de fontes 
renováveis de energia no sector da 
electricidade, a fim de respeitar a Parte B 



PR\722155PT.doc 23/95 PE405.949v01-00

PT

do Anexo I;
(ii) metas vinculativas para a quota de 
energia proveniente de fontes renováveis 
de energia no sector do aquecimento e 
arrefecimento:
- metas nacionais para a quota de energia 
proveniente de fontes renováveis de 
energia no sector do aquecimento e 
arrefecimento em 2020, a fim de respeitar 
a Parte A do Anexo I;
- metas nacionais intermédias para a 
quota de energia proveniente de fontes 
renováveis de energia no sector do 
aquecimento e arrefecimento, a fim de 
respeitar a Parte B do Anexo I;
(iii) metas vinculativas para a quota de 
energia proveniente de fontes renováveis 
de energia no sector dos transportes:
- metas nacionais para a quota de energia 
proveniente de fontes renováveis de 
energia no sector dos transportes em 
2020, a fim de respeitar a Parte A do 
Anexo I;
- metas nacionais intermédias para a 
quota de energia proveniente de fontes 
renováveis de energia no sector dos 
transportes, a fim de respeitar a Parte B 
do Anexo I;
(e) Medidas para alcançar estas metas:

(i) quadro síntese de todas as medidas 
relativas à promoção da utilização da 
energia proveniente de fontes renováveis 
de energia
(ii) medidas relativas à promoção da 
utilização de energia proveniente de 
fontes renováveis de energia no sector da 
electricidade:
- medidas gerais, nomeadamente fiscais, 
financeiras ou jurídicas ou de outra 
natureza para promover a utilização da 
energia proveniente de fontes renováveis 
de energia
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- medidas específicas para cumprir os 
requisitos dos artigos 12.º a 14.º

(iii) medidas relativas à promoção da 
utilização de energia proveniente de 
fontes renováveis de energia no sector do 
aquecimento e arrefecimento:
- medidas gerais, nomeadamente fiscais, 
financeiras ou jurídicas ou de outra 
natureza para promover a utilização da 
energia proveniente de fontes renováveis 
de energia,
- medidas específicas para cumprir os 
requisitos dos artigos 12.º e 13.º;

(iv) medidas relativas à promoção da 
utilização de energia proveniente de 
fontes renováveis de energia no sector dos 
transportes:
- medidas gerais, nomeadamente fiscais, 
financeiras ou jurídicas ou de outra 
natureza para promover a utilização da 
energia proveniente de fontes renováveis 
de energia
- medidas específicas com vista a cumprir 
os requisitos dos artigos 12.º e 13.º e dos 
artigos 15.º a 17.º;
(v) medidas específicas relativas à 
promoção da utilização de energia 
proveniente da biomassa:
- medidas gerais, nomeadamente fiscais, 
financeiras ou jurídicas ou de outra 
natureza para promover a utilização da 
energia proveniente de fontes renováveis 
de energia,
- medidas específicas para uma nova 
mobilização a favor da biomassa, tendo 
em conta os seguintes princípios:
• quantidade de biomassa necessária para 
alcançar as metas,

• tipo e origem da biomassa a definir,
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a disponibilidade/potencial/importação de 
biomassa deve ser compatível com a meta;

• Serão definidas medidas destinadas a 
aumentar a disponibilidade de biomassa, 
tendo em conta os outros utilizadores de 
biomassa (sectores da agricultura e 
florestas);
(f) Avaliações:
(i) o contributo total previsível de cada 
tecnologia de fontes renováveis de energia 
para alcançar as metas vinculativas de 
2020 e intermédias da quota de energia 
proveniente de fontes renováveis de 
energia nos sectores da electricidade, do 
aquecimento e arrefecimento e dos 
transportes;
(ii) o consumo bruto e final de energia 
para 2020 segundo um cenário habitual 
ou um cenário de eficiência;
(iii) uma avaliação ambiental estratégica, 
tal como estabelece a Directiva 
2001/42/CE, que compreenda tanto os 
benefícios ambientais da utilização da 
energia proveniente das fontes renováveis 
de energia como o seu impacto.

Or. en

Justificação

A maioria dos esforços da UE no domínio das energias renováveis serão canalizados através 
da melhoria dos quadros nacionais de investimentos em matéria de energias renováveis. Por 
conseguinte, a Comissão deve disponibilizar aos Estados-Membros, o mais tardar em 31 de 
Março de 2010, um modelo harmonizado e claro para os planos de acção para as energias 
renováveis, com vista a facilitar a apresentação dos planos nacionais e a sua subsequente 
análise.
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Alteração 27

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Para efeitos de distinção dos outros planos de acção relativos à energia, os especificamente 
respeitantes às energias renováveis deverão ter o seguinte título: Planos de acção para as 
energias renováveis (PAR), tal como foi acordado pelo Parlamento Europeu no relatório 
(INI) de Britta Thomsen sobre o roteiro das energias renováveis na Europa (resolução P6-
TA(2007)0406 de 25 de Setembro de 2007).

Alteração 28

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en
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Justificação

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

Alteração 29

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. Um Estado-Membro cuja quota de 
energia proveniente de fontes renováveis 
tenha sido inferior às metas intermédias 
vinculativas estabelecidas na Parte B do 
Anexo I no período de dois anos 
imediatamente anterior deve apresentar um 
novo plano para as energias renováveis à 
Comissão, o mais tardar até 31 de Março
do ano seguinte, estabelecendo medidas 
adequadas para assegurar que, no futuro, a 
sua quota de energia proveniente de fontes 
renováveis seja superior às metas 
estabelecidas na Parte B do Anexo I, pelo 
menos, no equivalente à percentagem de 
incumprimento do Estado-Membro 
relativamente à sua meta intermédia. Fica 
igualmente sujeito ao mecanismo de 
sanção directa previsto no artigo 6-A.

Or. en

Justificação

Para controlar devidamente os progressos dos Estados-Membros e resolver de uma forma 
rápida e eficaz eventuais problemas de incumprimento, devem adoptar-se procedimentos 
mais rigorosos no que respeita aos planos de acção para as energias renováveis. Estes devem 
ser vinculativos para os Estados-Membros.
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Alteração 30

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

Texto da Comissão Alteração

Não serão considerados os 
biocombustíveis e outros biolíquidos que 
não cumpram os critérios de 
sustentabilidade ambiental estabelecidos no 
artigo 15.º.

Não será considerada a biomassa 
destinada à produção de energia que não 
cumpra os critérios de sustentabilidade 
ambiental e social estabelecidos no artigo 
15.º.

Or. en

Justificação

Devem aplicar-se critérios de sustentabilidade a todas as utilizações energéticas da 
biomassa.

Alteração 31

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem trabalhar arduamente para cumprir as suas metas para 2020. 
Os ajustamentos das metas mediante projectos "com longos prazos de execução"e "por 
motivos de força maior"podem ser utilizados pelos Estados-Membros quer para diluir a força 
das mesmas, quer para adiar e mesmo evitar a sua realização. Há portanto que proceder à 
sua supressão. Através dos seus Chefes de Estado, 27 Estados-Membros comprometeram-se a 
cumprir uma meta vinculativa relativa a 2020.  Não se trata de uma meta relativa a 2022 ou 
a 2024. Os Estados-Membros devem respeitar o seu compromisso. 

Alteração 32

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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consumo final de energia proveniente de 
fontes renováveis do Estado-Membro para 
2020.

Or. en

Justificação

O Tribunal de Justiça Europeu reconheceu amiudadamente o princípio dos "motivos de força 
maior" como fazendo parte do direito comunitário, tendo-o aplicado em vários contextos sem 
que fosse necessário que a legislação comunitária o referisse.

Alteração 33

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Como acontece com a energia hidroeléctrica, os recursos eólicos podem registar variações 
substanciais em determinados anos.  A fim de não prejudicar as metas intermédias mínimas 
vinculativas bienais, o desempenho eólico deve ser"normalizado" para que as metas 
intermédias mínimas da UE possam ser comparáveis. 

Alteração 34

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

Texto da Comissão Alteração

5. Para efeitos do n.º 1, alínea b), do 
presente artigo, o consumo final de energia 
proveniente de fontes renováveis no sector 
do aquecimento e arrefecimento será 
calculado como o consumo de energia 

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

produzida a partir de fontes renováveis 
fornecida para fins de aquecimento e 
arrefecimento à indústria transformadora, 
aos agregados familiares, aos serviços, à 
agricultura, à silvicultura e às pescas, 
incluindo o consumo de energia de 
aquecimento ou de arrefecimento urbano 
proveniente de fontes renováveis, ajustado 
em conformidade com o artigo 10.º.

Or. en

Justificação

As bombas de calor que utilizam o calor ambiente do ar são um instrumento de eficiência 
energética, abrangido pela Directiva 2006/32/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
5 de Abril de 2006, relativa à eficiência na utilização final de energia e aos serviços 
energéticos, actualmente em vigor. 

Alteração 35

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

Texto da Comissão Alteração

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

A energia térmica gerada por bombas de 
aquecimento ou arrefecimento que 
utilizam a energia geotérmica do solo ou da 
água será considerada para efeitos da 
alínea b) do n.º 1 apenas na medida em 
que exceder a quantidade de energia 
primária de fontes não renováveis 
necessária para o funcionamento dos 
sistemas.

Or. en
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Justificação

As bombas de calor que utilizam o calor ambiente do ar são um instrumento de eficiência 
energética, abrangido pela Directiva 2006/32/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
5 de Abril de 2006, relativa à eficiência na utilização final de energia e aos serviços 
energéticos, actualmente em vigor. 

Alteração 36

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

As bombas de calor que utilizam o calor ambiente do ar são um instrumento de eficiência 
energética, abrangido pela Directiva 2006/32/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
5 de Abril de 2006, relativa à eficiência na utilização final de energia e aos serviços 
energéticos, actualmente em vigor. 

Alteração 37

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 6 – parágrafo -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos da alínea c) do n.º1, não 
serão tidos em conta outros produtos 
petrolíferos para além da gasolina e do 
gasóleo.

Or. en
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Justificação

Os combustíveis para transportes aéreos e marítimos provenientes da biomassa não se 
encontram abrangidos pela presente directiva.

Alteração 38

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

Texto da Comissão Alteração

a) consumida na Comunidade; (a) fisicamente importada e consumida na 
Comunidade;

Or. en

Justificação

Este aditamento é debatido no Grupo de Trabalho"Energia" do Conselho e melhora a 
proposta da Comissão.

Alteração 39

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

Texto da Comissão Alteração

a-A) o país terceiro adoptou metas 
intermédias vinculativas e metas para 
2020 no sentido da expansão da energia 
proveniente de fontes de energia 
renováveis, cujo grau de ambição é 
semelhante ao das metas estabelecidas na 
Parte A e na Parte B do Anexo I;

Or. en

Justificação

O desenvolvimento das energias renováveis é crucial para a segurança energética dos países 
implicados e da UE. As importações eventuais de energias renováveis desses países para a 
UE apenas fazem sentido se as energias renováveis produzidas se revestirem de carácter 
adicional. 
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Alteração 40

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 9 – alínea a-B (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-B) o país terceiro cumpriu os requisitos 
da Parte A e da Parte B do Anexo I no 
período imediatamente anterior ao 
período de cumprimento, se este existir;

Or. en

Justificação

O desenvolvimento das energias renováveis é crucial para a segurança energética dos países 
implicados e da UE. As importações eventuais de energias renováveis desses países para a 
UE apenas fazem sentido se as energias renováveis produzidas se revestirem de carácter 
adicional. 

Alteração 41

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

Texto da Comissão Alteração

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

(c) c) objecto de uma garantia de origem e 
de um certificado de transferência no 
quadro de sistemas equivalentes aos 
estabelecidos pela presente directiva.

Or. en

Justificação

O desenvolvimento das energias renováveis é crucial para a segurança energética dos países 
implicados e da EU. As importações eventuais de energias renováveis desses países para a 
UE apenas fazem sentido se as energias renováveis produzidas se revestirem de carácter 
adicional e se obedecerem a regras equivalentes. 
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Alteração 42

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 43

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

Texto da Comissão Alteração

(e-A) o tipo de regime de apoio utilizado 
para a produção da respectiva unidade de 
energia; e

Or. en

Justificação

A fim de evitar eventuais duplas contagens e reforçar a transparência, cada garantia de 
origem deverá especificar igualmente o tipo de regime de apoio que a unidade de produção 
de energia recebeu, caso tenha recebido algum. 
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Alteração 44

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 2 – alínea e-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-B) se a instalação que utiliza fontes de 
energia renovável em questão conduziu a 
uma produção suplementar de energia 
renovável, em conformidade com o n.º 2 
do artigo 11.º-A.

Or. en

Alteração 45

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

Texto da Comissão Alteração

As garantias de origem devem igualmente 
especificar se foram emitidos certificados 
comprovativos da transferência para a 
respectiva unidade de energia. 

Or. en

Justificação

Uma vez que as garantias de origem e os certificados comprovativos da transferência têm 
duas funções diferentes, deve ficar claro em que altura foram emitidos ambos os documentos 
electrónicos para o mesmo MWh de energia renovável. 

Alteração 46

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros devem garantir 
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que, se tiver sido emitida uma garantia de 
origem ao abrigo da Directiva 2004/8/CE 
no que respeita à energia renovável 
gerada numa unidade de cogeração, não 
será emitida uma garantia de origem 
adicional ao abrigo desse artigo. Isto 
aplica-se igualmente se tiver sido emitida 
qualquer outra prova que possa ser 
utilizada para efeitos da obrigação de 
fornecimento de electricidade referida na 
Directiva 2003/54/CE.

Or. en

Justificação
A fim de evitar uma dupla contagem, apenas deverá ser emitida uma única garantia de 
origem para a parte representada pela energia renovável. 

Alteração 47

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

Texto da Comissão Alteração

4-B. Os Estados-Membros podem impor 
restrições às exportações de garantias de 
origem se a respectiva unidade de energia 
tiver sido apoiada por um regime de apoio 
nacional. 

Or. en

Justificação

As energias renováveis que sejam apoiadas por um qualquer regime de apoio não devem ser 
vendidas como energia ecológica barata a outros países. 
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Alteração 48

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

Texto da Comissão Alteração

4-C. As garantias de origem não implicam 
por si só o direito de beneficiar de regimes 
nacionais de apoio. 

Or. en

Alteração 49

Proposta de directiva
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-A
Certificados comprovativos da 
transferência de electricidade, 

aquecimento e arrefecimento produzidos 
a partir de fontes de energia renováveis 

1. Os Estados-Membros que decidam, 
numa base voluntária, utilizar o 
mecanismo de flexibilidade previsto na 
alínea a) do n.º 1-B do artigo 9.° devem 
criar um sistema que garanta a emissão 
de um certificado comprovativo da 
transferência a pedido de um produtor de 
energia renovável. Os Estados-Membros 
que concordem, voluntariamente, em 
utilizar certificados comprovativos da 
transferência para o reconhecimento de 
projectos conjuntos em conformidade com 
a opção referida na alínea c) do n.º 1-B do 
artigo 9.°devem criar um sistema que 
garanta a emissão de um certificado 
comprovativo da transferência para os 
projectos conjuntos no domínio da 
energia renovável. 
Um certificado comprovativo de 
transferência deverá ter o formato 



PR\722155PT.doc 39/95 PE405.949v01-00

PT

normalizado de 1 MWh. Não deverá ser 
emitido mais de um certificado 
comprovativo de transferência em relação 
a cada MWh de energia produzida.
2. Os certificados comprovativos da 
transferência devem ser emitidos, 
transferidos e cancelados 
electronicamente. Devem  ser precisos, 
fiáveis e à prova de fraude.
Os certificados comprovativos de 
transferência devem especificar, no 
mínimo:
(a) a fonte a partir da qual foi produzida a 
energia e as datas de início e de fim da 
sua produção;
(b) se o certificado comprovativo de 
transferência se relaciona com:
 (i) a electricidade; ou
 (ii) o aquecimento e/ou arrefecimento;
(c) a identidade, localização, tipo e 
capacidade da instalação onde a energia 
foi produzida, e a data de entrada em 
serviço da instalação;
(d) a data e o país de emissão e um 
número de identificação único para cada 
certificado comprovativo da 
transferência;
(e) o montante e o tipo de qualquer ajuda 
ao investimento de que tenha beneficiado 
a instalação; e
(f) o tipo de qualquer regime de apoio 
utilizado para a produção da respectiva 
unidade de energia.
Os certificados comprovativos da 
transferência devem igualmente 
especificar se foram emitidas garantias de 
origem para a respectiva unidade de 
energia.
3. Os Estados-Membros referidos na 
alínea a) do n.º 1-B do artigo 9.º devem 
reconhecer os certificados comprovativos 
da transferência emitidos por outros 
Estados-Membros referidos na alínea a) 
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do n.º 1-B do artigo 9.º em conformidade 
com a presente directiva. Os Estados-
Membros referidos na alínea c) do n.º 1-B 
do artigo 9.º devem reconhecer os 
certificados comprovativos da 
transferência para os projectos conjuntos 
em questão. Qualquer recusa por parte de 
um Estado-Membro referido no presente 
ponto de reconhecer um certificado 
comprovativo da transferência deverá 
assentar em critérios objectivos, 
transparentes e não discriminatórios.
No caso de um Estado-Membro referido 
no presente ponto se recusar a reconhecer 
um certificado comprovativo da 
transferência, a Comissão pode adoptar 
uma decisão em que exija que o Estado-
Membro em questão o reconheça.  
Não obstante, os Estados-Membros que 
não recorram à opção prevista na alínea 
a) do n.º 1-B do artigo 9. não são 
obrigados a reconhecer certificados 
comprovativos da transferência emitidos 
por outro Estado-Membro.
4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que todas as garantias de origem a emitir 
no que respeita a energias renováveis 
produzidas num dado ano civil sejam 
emitidas, o mais tardar, no prazo de três 
meses após o final desse ano.
5. Os regimes de garantia de origem não 
implicam por si só o direito de beneficiar 
de regimes nacionais de apoio.

Or. en

Justificação

Os certificados comprovativos da transferência de electricidade, aquecimento e 
arrefecimento produzidos a partir de fontes de energia renováveis são um regime voluntário 
que pode ser adoptado por determinados Estados-Membros para organizarem a sua 
flexibilidade com outros Estados-Membros.  
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Alteração 50

Proposta de directiva
Artigo 7 – título

Texto da Comissão Alteração

Organismos competentes e registos de 
garantias de origem

Organismos competentes e registos de 
garantias de origem e certificados 
comprovativos da transferência 

Or. en

Justificação

Apenas um único organismo deverá ser responsável pelas garantias de origem e, no caso de 
o Estado-Membro assim o ter decidido voluntariamente, igualmente pelos certificados 
comprovativos da transferência.

Alteração 51

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

(a) criar e manter um registo nacional de 
garantias de origem e, no caso de recorrer 
ao mecanismo de flexibilidade previsto 
nas alíneas a) ou c) do n.º 1-B do artigo 
9.º, certificados comprovativos da 
transferência,

Or. en

Justificação

Apenas um único organismo deverá ser responsável pelas garantias de origem e, no caso de 
o Estado-Membro assim o ter decidido voluntariamente, igualmente pelos certificados 
comprovativos da transferência.
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Alteração 52

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) emitir garantias de origem; (b) emitir garantias de origem e, no caso de 
recorrer ao mecanismo de flexibilidade 
previsto nas alíneas a) ou c) do n.º 1-B do 
artigo 9.º, certificados comprovativos da 
transferência,

Or. en

Justificação

Apenas um único organismo deverá ser responsável pelas garantias de origem e, no caso de 
o Estado-Membro assim o ter decidido voluntariamente, igualmente pelos certificados 
comprovativos da transferência.

Alteração 53

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

(c) registar todas as transferências de 
garantias de origem e, no caso de recorrer 
ao mecanismo de flexibilidade previsto 
nas alíneas a) ou c) do n.º 1-B do artigo 
9.º, certificados comprovativos da 
transferência,

Or. en

Justificação

Apenas um único organismo deverá ser responsável pelas garantias de origem e, no caso de 
o Estado-Membro assim o ter decidido voluntariamente, igualmente pelos certificados 
comprovativos da transferência.
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Alteração 54

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) cancelar garantias de origem; (d) cancelar garantias de origem e, no caso 
de recorrer ao mecanismo de flexibilidade 
previsto nas alíneas a) ou c) do n.º 1-B do 
artigo 9.º, certificados comprovativos da 
transferência,

Or. en

Justificação

Apenas um único organismo deverá ser responsável pelas garantias de origem e, no caso de 
o Estado-Membro assim o ter decidido voluntariamente, igualmente pelos certificados 
comprovativos da transferência.

Alteração 55

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

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

(e) publicar um relatório anual sobre as 
quantidades de garantias de origem e, no 
caso de recorrer ao mecanismo de 
flexibilidade previsto nas alíneas a) ou c) 
do n.º 1-B do artigo 9.º, certificados 
comprovativos da transferência emitidos, 
transferidos de ou para cada um dos outros 
organismos competentes e cancelados.

Or. en

Justificação

Apenas um único organismo deverá ser responsável pelas garantias de origem e, no caso de 
o Estado-Membro assim o ter decidido voluntariamente, igualmente pelos certificados 
comprovativos da transferência.
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Alteração 56

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. O registo nacional de garantias de 
origem e, no caso de recorrer ao 
mecanismo de flexibilidade previsto nas 
alíneas a) ou c) do n.º 1-B do artigo 9.º, os 
certificados comprovativos da 
transferência registarão as garantias de 
origem e os certificados comprovativos da 
transferência na posse de todos os 
titulares. Uma garantia de origem só pode 
constar de um único registo.

Or. en

Justificação

Apenas um único organismo deverá ser responsável pelas garantias de origem e, no caso de 
o Estado-Membro assim o ter decidido voluntariamente, igualmente pelos certificados 
comprovativos da transferência.

Alteração 57

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. O organismo nacional competente é 
o único organismo competente em 
matéria de garantias de origem e de 
certificados de transferência, se um 
Estado-Membro assim optar 
voluntariamente, e para todas as 
instalações que utilizem fontes de energia 
renováveis no Estado-Membro respectivo. 
O organismo competente não é 
responsável pela emissão de garantias de 
origem e de certificados de transferência 
para as instalações que utilizem fontes de 
energia renováveis noutros Estados-
Membros. Os Estados-Membros zelam por 
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que a esfera de responsabilidades dos 
organismos competentes estabelecidos 
noutros Estados-Membros ao abrigo da 
presente directiva não seja violada.

Or. en

Justificação

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

Alteração 58

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Tal como definido, uma “garantia de origem” é um documento electrónico com a função de 
comprovar que uma dada quantidade de energia foi produzida a partir de fontes renováveis
para efeitos da obrigação de divulgação de informação. A alteração proporciona esta 
clarificação.
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Alteração 59

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Tal como definido, uma “garantia de origem” é um documento electrónico com a função de 
comprovar que uma dada quantidade de energia foi produzida a partir de fontes renováveis 
para efeitos da obrigação de divulgação de informação. A alteração proporciona esta 
clarificação.

Alteração 60

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

Texto da Comissão Alteração

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

um fornecedor ou um consumidor de 
energia opta por utilizar uma garantia de 
origem para provar a quota ou quantidade 
de energias renováveis no seu cabaz 
energético, nomeadamente, para respeitar 
a obrigação de divulgação da informação 
estabelecida na [Directiva 2003/54/CE]; 
neste caso, a garantia de origem é 
apresentada ao organismo competente 
designado pelo Estado-Membro no qual é 
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energético em questão. consumida a energia descrita pelo cabaz 
energético em questão.

Or. en

Justificação

Tal como definido, uma “garantia de origem” é um documento electrónico com a função de 
comprovar que uma dada quantidade de energia foi produzida a partir de fontes renováveis 
para efeitos da obrigação de divulgação de informação. A alteração proporciona esta 
clarificação.

Alteração 61

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros podem exigir 
que o fornecedor ou o consumidor de 
energia em causa submeta um certificado 
de transferência para cancelamento 
juntamente com cada garantia de origem, 
se a garantia de origem especificar que já 
foi emitido um certificado das metas a 
atingir para a respectiva unidade de 
energia.

Or. en

Justificação

É razoável permitir que os Estados-Membros que importam electricidade a partir de fontes 
renováveis requeiram que tais importações contribuam para a meta nacional.

Alteração 62

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando um operador tiver apresentado 
uma ou mais garantias de origem a um 

2. O organismo competente cancela a 
garantia de origem apresentada nos termos 
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organismo competente em conformidade 
com o n.º 1, alíneas a) ou b), do presente 
artigo, o operador deve:

do n.º 1 imediatamente após a apresentação 
da mesma.

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

Or. en

Justificação

As garantias de origem devem ser canceladas assim que tiverem sido apresentadas ao 
organismo competente.

Alteração 63

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Quando um organismo competente 
cancela uma garantia de origem, será 
retirada do registo uma quantidade 
equivalente de energia obtida a partir de 
fontes renováveis, a fim de assegurar a 
observância dos requisitos estabelecidos 
na presente directiva no tocante à 
divulgação das informações sobre 
electricidade, aquecimento e 
arrefecimento. Este cancelamento impede 
o duplo registo das informações 
divulgadas sobre a electricidade, 
aquecimento e arrefecimento obtidos a 
partir de fontes renováveis.

Or. en
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Justificação

As garantias de origem devem ser canceladas logo que tiverem sido apresentadas ao 
organismo competente, a fim de evitar o duplo registo de certificados.

Alteração 64

Proposta de directiva
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8-A

Apresentação de certificados de 
transferência para cancelamento

1. Os Estados-Membros que decidam 
optar pelos regimes de flexibilidade 
previstos no n.º 1-B, alíneas a) ou c), do 
artigo 9.º, e enquanto dependerem de tais 
regimes, exigem a apresentação de um 
certificado de transferência para 
cancelamento a um organismo 
competente, designado de acordo com o 
disposto no artigo 7.º, equivalente à 
unidade de energia em causa, se:
a) a produção de uma unidade de 
electricidade a partir de fontes de energia 
renováveis, ou a produção de uma 
unidade de energia de aquecimento ou 
arrefecimento a partir de fontes de 
energia renováveis numa instalação com 
uma capacidade de, pelo menos, 5 MWth, 
beneficia de apoio sob a forma de 
pagamentos de tarifas de alimentação, 
pagamentos de prémios, reduções fiscais 
ou pagamentos na sequência de processos 
de adjudicação, devendo neste caso o 
certificado de transferência ser 
apresentado ao organismo competente 
designado pelo Estado-Membro que 
instituiu o sistema de apoio;
b) uma unidade de electricidade 
produzida a partir de fontes de energia 
renováveis, ou uma unidade de 
aquecimento ou arrefecimento produzida 
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a partir de fontes de energia renováveis 
numa instalação com uma capacidade de, 
pelo menos, 5 MWth, é considerada para 
efeitos da avaliação do cumprimento de 
uma obrigação de energias renováveis por 
parte de uma entidade, devendo neste caso 
o certificado de transferência ser 
apresentado ao organismo competente 
designado pelo Estado-Membro que 
estabeleceu a obrigação;
2. Para efeitos do disposto no n.º 1, os 
Estados-Membros podem exigir que o 
certificado de transferência seja 
apresentado ao organismo competente 
juntamente com a garantia de origem 
emitida para a unidade de energia em 
causa.
3. Quando um operador tiver apresentado 
um ou mais certificados de transferência 
a um organismo competente em 
conformidade com o n.º 1, alíneas a) ou 
b), do presente artigo, o operador deve:
a) exigir certificados de transferência, em 
conformidade com o n.º 1 do artigo 6.º, 
para toda a futura produção a partir de 
fontes de energia renováveis da mesma 
instalação;
b) apresentar esses certificados de 
transferência para cancelamento ao 
mesmo organismo competente. 
4. Os Estados-Membros autorizam 
igualmente os operadores a apresentar 
certificados de transferência a um 
organismo competente para cancelamento 
a título voluntário, nomeadamente, a fim 
de assegurar a adicionalidade do produto 
energético ecológico proposto aos 
consumidores.
5. O organismo competente cancela os 
certificados de transferência apresentados 
nos termos do artigo 8.º, n.º 1, n.º 3 e n.º 
1-A, imediatamente após a apresentação 
dos mesmos.
6. Os certificados de transferência não 
devem ser apresentados a um organismo 
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competente para cancelamento mais de 1 
ano após a sua data de emissão.

Or. en

Justificação

Para os Estados-Membros que decidam optar por certos regimes de flexibilidade, os 
certificados de transferência podem representar um utensílio de registo das transferências.

Alteração 65

Proposta de directiva
Artigo 9 – título

Texto da Comissão Alteração

Transferência de garantias de origem Regimes nacionais de apoio e 
instrumentos de flexibilidade

Or. en

Justificação

Na sua versão alterada, o artigo refere-se aos regimes nacionais de apoio e aos instrumentos 
de flexibilidade que os Estados-Membros podem utilizar.

Alteração 66

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os regimes nacionais de apoio à 
promoção das energias renováveis são o 
instrumento mais importante para 
alcançar as metas, tal como referido no 
artigo 3.º. Os Estados-Membros podem 
optar livremente por diferentes regimes de 
apoio à energia proveniente de fontes 
renováveis.
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artigo 8.º. Tais garantias de origem serão 
imediatamente canceladas pelo organismo 
competente no Estado-Membro de 
recepção.

1-A. No caso de não existir um regime de 
apoio à escala da UE e para garantir que 
os regimes nacionais de apoio possam 
realizar de forma eficaz os objectivos 
visados pela presente directiva, os 
Estados-Membros devem poder decidir 
livremente se e em que medida concedem 
à energia proveniente de fontes 
renováveis produzida noutros 
Estados-Membros o direito de beneficiar 
do respectivo regime nacional de apoio.

Or. en

Justificação

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

Alteração 67

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

Texto da Comissão Alteração

1-B. Para lá dos regimes nacionais de 
apoio e para facilitar a flexibilidade na 
consecução das metas nacionais, nos 
termos do artigo 3.º, os Estados-Membros 
podem cooperar, a título voluntário, no 
âmbito de uma ou mais das seguintes 
opções:
a) Os Estados-Membros podem decidir 
emitir certificados de transferência de 
acordo com o n.º 1 do artigo 6.º-B, de 
modo a torná-los transferíveis entre 
entidades. Tal transferência pode 
acompanhar a transferência da energia a 
que se refere a garantia de origem, ou 
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pode ser independente dessa 
transferência. A transferência de 
certificados de transferência entre 
entidades de diferentes Estados-Membros 
só é possível na condição de que:
– o Estado-Membro que emite o 
certificado de transferência tenha 
excedido as suas metas mínimas 
indicativas vinculativas, tal como 
estabelecido na Parte B do Anexo I no 
período de dois anos imediatamente 
anterior ao período em que a 
transferência é válida,
– seja emitida em relação à energia 
produzida a partir de fontes renováveis 
por instalações que entraram em serviço 
após a data de entrada em vigor da 
presente directiva.
b) Pelo menos dois Estados-Membros 
concordem em transferir entre si, para 
fins estatísticos, a energia proveniente de 
fontes renováveis para ser tida em conta 
para as suas metas nacionais. O volume 
que um Estado-Membro pode transferir 
para outro Estado-Membro ao abrigo 
desta opção limita-se ao volume total da 
energia proveniente de fontes renováveis 
que beneficiou de um regime de apoio 
instaurado pelo Estado-Membro em 
causa. Um Estado-Membro só pode 
transferir, para fins estatísticos, a energia 
proveniente de fontes renováveis para 
outro Estado-Membro se a sua quota de 
energia de fontes renováveis tiver 
excedido as suas metas mínimas 
indicativas vinculativas, tal como 
estabelecido na Parte B do Anexo I, no 
período de dois anos imediatamente 
anterior ao período durante o qual 
transferência é válida. Transferências 
deste tipo só produzirão efeito depois de 
todos os Estados-Membros envolvidos 
numa dada transferência a terem 
notificado à Comissão.
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c) Os Estados-Membros podem decidir 
realizar projectos conjuntos, em que um 
ou mais Estados-Membros (países 
investidores) apoiam um projecto de 
energia renovável noutro Estado-Membro 
(país de acolhimento). Nesse caso, o país 
de acolhimento e o país investidor podem 
transferir entre si, para fins estatísticos, a 
energia proveniente de fontes renováveis 
ou o país de acolhimento emite 
certificados de transferência para a 
energia produzida no projecto de energia 
renovável em causa e transfere estes 
certificados para os países investidores.  
Um Estado-Membro só pode tornar-se 
país de acolhimento de projectos 
conjuntos ao abrigo da presente opção c) 
se, no período de dois anos imediatamente 
anterior ao período em que a 
transferência é válida, a sua quota de 
energia proveniente de fontes renováveis 
tiver excedido a trajectória indicativa, tal 
como figura na Parte B do Anexo I, para 
pelo menos o volume de energia 
proveniente de fontes renováveis a 
produzir no projecto conjunto em causa. 
d) Pelo menos dois Estados-Membros 
podem decidir cumprir metas conjuntas, 
tal como estabelecido no n.º 3 do artigo 
3.º, nomeadamente, através do 
estabelecimento de regimes 
transfronteiriços conjuntos ou abrindo os 
seus regimes de apoio à energia de outros 
Estados-Membros.
Se pelo menos dois Estados-Membros 
decidirem, numa base voluntária, realizar 
em conjunto as metas nos termos dos n.º 1 
e 2 do artigo 3.º, a meta global e as metas 
indicativas vinculativas são calculadas 
conjuntamente para o grupo de 
Estados-Membros envolvidos como média 
das respectivas metas singulares ou metas 
mínimas globais, nos termos da Parte A e 
B do anexo I, ponderada com o consumo 
final esperado de energia em cada um dos 
Estados-Membros envolvidos até 2020.
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Or. en

Justificação

O grosso dos esforços para cumprir a meta global terá de provir das medidas nacionais. 
Neste contexto, é crucial que os governos possam conceber os regimes de apoio que melhor 
se adaptem às condições nacionais. A transferência entre entidades, a transferência 
estatística, os projectos conjuntos ou os regimes transfronteiriços conjuntos poderiam ser 
utilizados como instrumentos flexíveis pelos Estados-Membros que possam decidir 
voluntariamente atingir as suas metas juntos.

Alteração 68

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

Texto da Comissão Alteração

1-C. Os Estados-Membros que estão a 
utilizar as opções (a) ou (d) do n.º 1-B 
podem decidir, em derrogação ao n.º 3 do 
artigo 8.º-A, autorizar os operadores a 
apresentar, para anulação, certificados de 
garantia de transferência às diferentes 
entidades competentes nos 
Estados-Membros que utilizem as mesmas 
opções de flexibilidade.  

Or. en

Justificação

O presente aditamento é necessário para garantir a coerência entre os artigos 9.º e 8.º-A.

Alteração 69

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

de tal sistema, a transferência puder afectar 
a sua capacidade de assegurar um 
aprovisionamento energético seguro e 
equilibrado ou pôr em risco a realização 
dos objectivos ambientais subjacentes ao 
seu programa de apoio ou afectar a sua 
capacidade para dar cumprimento aos nºs 
1 e 2 do artigo 3.

Or. en

Justificação

Uma vez que os planos nacionais e os regimes nacionais de apoio fornecerão o grosso do 
objectivo global tem que ser salvaguardado o seu bom funcionamento. 

Alteração 70

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Uma vez que os planos nacionais e os regimes nacionais de apoio fornecerão o grosso do 
objectivo global tem que ser salvaguardado o seu bom funcionamento. 
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Alteração 71

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. en

Justificação

Estes pontos da proposta da Comissão já não são necessários. 

Alteração 72

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

Os instrumentos de flexibilidade criados pela presente Directiva têm de se avaliados.

Alteração 73

Proposta de directiva
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º Artigo 10.º
Efeitos do cancelamento das garantias de 

origem
Efeitos do cancelamento de certificados de 

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

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

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

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

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

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

Or. en

Justificação
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O presente artigo explica como são tidos em consideração os instrumentos de flexibilidade.

Alteração 74

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os certificados de garantia de 
transferência que tenham sido 
apresentados às autoridades competentes 
numa base voluntária em conformidade 
com o n.º 4 do artigo 8.º-A não 
contribuirão para avaliar a conformidade 
de qualquer Estado-Membro com a 
presente directiva em matéria de 
objectivos nacionais. Assim, a quantidade 
equivalente de energia proveniente de 
fontes renováveis será deduzida de acordo 
com o n.º 1-A do presente artigo, mas não 
será adicionada a qualquer Estado-
Membro de acordo com o n.º 1-B.

Or. en

Justificação

O presente artigo explica como são tidos em consideração os instrumentos de flexibilidade.

Alteração 75

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Caso um acordo entre dois ou mais 
Estados-Membros para transferir 
estatisticamente entre si energia 
produzida através de energias renováveis 
de acordo com a opção referida na alínea 
b) do n.º 1-B do artigo 9 se torne efectivo, 
essas transferências terão o mesmo efeito 
na avaliação da conformidade com os 
requisitos da presente directiva em 
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matéria de objectivos nacionais referidos 
no n.º 1 do presente artigo que a 
transferência do número correspondente 
de certificados de garantia de 
transferência relativos aos respectivos 
anos de produção de energia.

Or. en

Justificação

O presente artigo explica como são tidos em consideração os instrumentos de flexibilidade.

Alteração 76

Proposta de directiva
Artigo 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º-A
Mecanismo de sanção directa

1. Para assegurar o  claro e integral 
cumprimento dos objectivos da presente 
directiva pelos Estados-Membros, a 
Comissão criará um mecanismo de 
sanção directa contra eles.
2. A Comissão aplicará sanções directas 
aos Estados-Membros que não respeitem 
as exigências da presente directiva não 
atingindo os objectivos intermédios 
obrigatórios fixados na parte B do Anexo 
I, durante o período de dois anos 
imediatamente anterior e que não possam 
provar terem recebido certificados de 
garantia de transferência de outro 
Estado-Membro (que excedeu os seus 
objectivos) nos termos dos artigos 3 e 9. 
No caso de projectos conjuntos ou de 
planos nacionais conjuntos de dois ou 
mais Estados-Membros, a Comissão 
aplicará conjuntamente multas aos 
Estados-Membros que participam nesses 
projectos conjuntos ou planos nacionais 
que não tenham atingido os objectivos 
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fixados na trajectória indicativa. 
3. A Comissão tomará as medidas 
necessárias para aplicar o n.º 1, e, em 
particular para fixar, o mais tardar até ao 
final de 2010, as orientações necessárias e 
os métodos de cálculo e cobrança das 
sanções por não cumprimento bem como 
para adoptar disposições detalhadas para 
a criação e gestão administrativa de um 
fundo específico a que se destinarão essas 
receitas de acordo com o n.º 2 do artigo 
18º do Regulamento do Conselho (CE, 
Euratom) n.º 1605/2022, de 25 de Junho 
de 2002, sobre o Regulamento Financeiro 
aplicável ao Orçamento Geral das 
Comunidades Europeias. Estas medidas 
de aplicação incluirão, também, 
disposições sobre a gestão e utilização do 
Fundo de apoio a projectos de energias 
renováveis em Estados-Membros que 
excederam os seus objectivos. Este fundo,  
de um modo geral, melhora e reforça a 
investigação, produção e utilização de 
energias renováveis e aumenta a 
eficiência energética na União Europeia.
4. A Comissão iniciará imediatamente um 
processo de sanção directa logo que a 
avaliação do relatório sobre um 
Estado-Membro revelar que esse 
Estado-Membro não cumpriu as 
exigências ou depois de reunidas provas 
de que,  a qualquer momento, esse 
Estado-Membro não cumpre as suas 
obrigações.
5. A sanção será calculada com base no 
défice de MWh de energia renovável em 
relação ao objectivo vinculativo e será 
fixado a um nível apropriado para 
fornecer um forte incentivo para que os 
Estados-Membros invistam em energias 
renováveis, com vista a dar cumprimento 
e mesmo exceder os objectivos nacionais.
6. As medidas destinadas a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, entre outros completando-a, 
serão adoptadas de acordo com o 
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procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no artigo 5.º-A da 
Decisão 1999/468/CE.
7. O pagamento da sanção não isentará o 
Estado-Membro da obrigação de atingir 
os seus objectivos intermédios 
obrigatórios fixados na parte B do Anexo 
I e o objectivo geral fixado na terceira 
coluna da tabela do Anexo I. O n.º 3 do 
artigo 4.º também se aplicará neste caso.

Or. en

Justificação

As quotas e cotizações são há muito utilizados como instrumentos reguladores na legislação 
europeia; no caso presente, como parte da política ambiental, deveria ser adoptado um 
sistema de sanções para incentivar a conformidade dos Estados-Membros.  Esta sanção 
deveria ser calculada de modo a que os Estados-Membros tenham um forte incentivo para 
investir em energias renováveis, de modo a cumprir ou mesmo exceder os seus objectivos. De 
acordo com perspectivas económicas actuais, 90 € por MWh de energia renovável não 
produzida seria uma base apropriada de sanção. 

Alteração 77

Proposta de directiva
Artigo 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º -A
Protecção dos consumidores

1. Os Estados-Membros que aplicam 
sistemas de apoio à energia produzida a 
partir de fontes renováveis exigirão a 
apresentação de garantias de origem para 
a energia que beneficia do apoio. Os 
Estados-Membros clarificarão igualmente 
como serão atribuídas estas garantias de 
origem ao consumidor final desta energia 
ou aos seus fornecedores.
2. Os Estados-Membros exigirão que aos 
fornecedores que vendem aos 
consumidores finais energia produzida a 
partir de energias renováveis que 
apresentem anualmente, numa base 
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voluntária, à autoridade competente do 
Estado-Membro em questão , de acordo 
com o n.º 4 do artigo 8.º-A, um número de 
certificados de garantia de transferência 
que corresponda a pelo menos um terço 
da quota de energia proveniente de fontes 
renováveis vendida ao consumidor final.
Os Estados-Membros tomarão todas as 
medidas necessárias para o cumprimento 
destes requisitos.

Or. en

Justificação

A electricidade "verde" deveria garantir ao consumidor uma "oferta adicional" completando 
os sistemas de apoio nacional existentes o que pode ser feito adquirindo certificados de 
garantia de transferência numa base voluntária.

Alteração 78

Proposta de directiva
Artigo 12 – título

Texto da Comissão Alteração

Procedimentos administrativos, 
regulamentos e códigos

Procedimentos administrativos, 
regulamentos, códigos e finanças

Or. en

Justificação

O acesso ao financiamento é essencial para o necessário desenvolvimento das energias 
renováveis na Europa.

Alteração 79

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem, em especial, Os Estados-Membros devem, em especial, 
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assegurar que: assegurar que antes de 31 de Dezembro de 
2010:

Or. en

Justificação

Deve ser fixado um prazo claro para que os Estados-Membros proponham medidas concretas 
sobre os procedimentos administrativos, regulamentação e regras para a promoção das 
energias renováveis. 

Alteração 80

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea a-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

A instituição de um organismo único para coordenar todas as autorizações necessárias aos 
diferentes níveis administrativos permitirá uma maior racionalização dos investimentos nas 
fontes de energia renováveis. Cada Estado-Membro deveria instituir um organismo 
administrativo único até 31 de Dezembro de 2010.

Alteração 81

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 82

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

Texto da Comissão Alteração

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

(f) sejam estabelecidos procedimentos de 
autorização menos pesados para os 
projectos de menores dimensões e que as 
autorizações sejam substituídas por uma 
simples notificação ao organismo 
governamental competente no caso de 
instalações descentralizadas de produção 
de energia a partir de fontes renováveis, 
como as instalações que recorrem às 
tecnologias fotovoltaicas e solares 
térmicas, pequenos fornos de biomassa ou 
microcogeradores a biogás; e

Or. en

Justificação

A substituição de procedimentos de autorização pesados por um simples processo de 
notificação acelerará a aceitação de equipamento pequeno e descentralizado para a 
produção de energia a partir de fontes renováveis.
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Alteração 83

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

As especificações técnicas nacionais não devem ser usadas para proteger os mercados 
nacionais.

Alteração 84

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

As administrações locais e regionais devem dar execução às decisões europeias e nacionais 
relativas ao desenvolvimento das energias renováveis e, ao definirem regras claras, 
desempenham um papel crucial na garantia da segurança dos investimentos.

Alteração 85

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Or. en

Justificação

A utilização obrigatória de energia proveniente de fontes renováveis em todos os edifícios 
novos ou amplamente renovados é essencial para acelerar a aceitação das energias 
renováveis.
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Alteração 86

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros promoverão de 
forma pró-activa, a partir de 2010, 
projectos para edifícios públicos e 
privados com excedente de energia e 
tornarão obrigatória a construção de 
edifícios desse tipo o mais tardar em 2015.  
Os Estados-Membros exigirão que os seus 
próprios edifícios e os edifícios das 
autoridades públicas ou semi-públicas a 
nível nacional, regional e local se 
convertam em projectos emblemáticos a 
nível da utilização de fontes de energia 
renováveis e respeitem as normas 
relativas ao excedente de energia a partir 
de 2012.
Os telhados de todos os edifícios públicos 
ou semi-públicos serão colocados à 
disposição de terceiros para a realização 
de investimentos em instalações de 
produção de energia a partir de fontes 
renováveis.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros coordenarão com as autoridades locais e regionais projectos para a 
renovação do parque imobiliário existente, a modernização das redes urbanas de 
aquecimento ou arrefecimento existentes ou a construção de novas redes, bem como para a 
introdução gradual das energias renováveis.

Alteração 87

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

devem conferir especial atenção às
tecnologias de conversão que alcancem 
uma eficiência de conversão de, pelo 
menos, 85% para as aplicações residenciais 
e comerciais e, pelo menos, 70% para as 
aplicações industriais.

Or. en

Justificação

Ao definirem os regimes nacionais de apoio, os Estados-Membros devem conferir especial 
atenção às tecnologias que permitem alcançar os mais elevados níveis de eficiência na 
conversão da biomassa.

Alteração 88

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

As bombas de calor que utilizam o ar ambiente não são consideradas fontes de energia 
renováveis. Pelo contrário, considera-se necessário melhorar a sua eficiência energética, na 
acepção da Directiva 2006/32/CE (eficiência na utilização final de energia e serviços 
energéticos).
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Alteração 89

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 5 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

No caso da energia solar, os 
Estados-Membros devem promover 
equipamento e sistemas que alcancem 
uma eficiência de conversão de, pelo 
menos, 35%.

Suprimido

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão é contraproducente, na medida em que contribuiria para a 
discriminação dos colectores solares sem vidros para o aquecimento de água e dos colectores 
solares de maiores dimensões para o aquecimento de imóveis.

Alteração 90

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

O esforço para alcançar o objectivo global de 20% será facilitado se as possibilidades de 
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financiamento à disposição das Instituições da UE forem utilizadas de forma mais eficaz. 
Estas possibilidades de financiamento deveriam, acima de tudo, contribuir para o rápido 
desenvolvimento dos quatro projectos de interesse europeu.

Alteração 91

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem 
desenvolver sistemas de certificação para 
os instaladores de pequenas caldeiras e 
fornos biomassa, sistemas solares 
fotovoltaicos, sistemas solares térmicos e 
bombas de calor. Tais sistemas serão 
baseados nos critérios estabelecidos no 
Anexo IV. Cada Estado-Membro deve 
reconhecer a certificação emitida por 
outros Estados-Membros em conformidade 
com esses critérios.

3. Os Estados-Membros devem 
desenvolver sistemas de certificação para 
os instaladores de pequenas caldeiras e 
fornos biomassa, sistemas solares 
fotovoltaicos, sistemas solares térmicos e 
sistemas geotérmicos. Tais sistemas serão 
baseados nos critérios estabelecidos no 
Anexo IV. Cada Estado-Membro deve 
reconhecer a certificação emitida por 
outros Estados-Membros em conformidade 
com esses critérios.

Or. en

Justificação

As bombas de calor que utilizam o ar ambiente, ao contrário das bombas de calor que 
utilizam a energia geotérmica, não são abrangidas pela Directiva relativa às energias 
renováveis.

Alteração 92

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem 
desenvolver orientações destinadas aos 
urbanistas e arquitectos para que estes 
possam considerar correctamente a 
utilização de energia proveniente de fontes 
renováveis e de aquecimento e 
arrefecimento urbano ao planearem, 
projectarem, construírem e renovarem 

4. Os Estados-Membros devem 
desenvolver orientações destinadas aos 
urbanistas, empresas responsáveis pelo 
alojamento social, administradores 
imobiliários, órgãos de decisão locais e 
arquitectos para que estes possam 
considerar correctamente a utilização de 
energia proveniente de fontes renováveis e 
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zonas industriais ou residenciais. de aquecimento e arrefecimento urbano ao 
planearem, projectarem, construírem e 
renovarem zonas industriais ou 
residenciais.

Or. en

Justificação

É necessário associar todos os actores da cadeia de decisão a nível do sector imobiliário.

Alteração 93

Proposta de directiva
Artigo 14 – título

Texto da Comissão Alteração

Artigo 14.º Artigo 14.º

Acesso à rede de electricidade Acesso e funcionamento da rede, das 
condutas e das redes urbanas de 

aquecimento e arrefecimento

Or. en

Justificação

O acesso à infra-estrutura é importante para todas as energias renováveis e não apenas para 
a electricidade.

Alteração 94

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros devem adoptar as 
medidas necessárias para desenvolver a 
infra-estrutura de rede, novas instalações 
de armazenagem e instrumentos de 
informação e comunicação adequados, de 
modo a incorporar o futuro 
desenvolvimento da produção de 
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electricidade a partir de fontes de energia 
renováveis, em tempo oportuno e em 
consonância com os objectivos fixados 
nas partes A e B do anexo I, incluindo 
interligações entre Estados-Membros, bem 
como com países terceiros. Os 
Estados-Membros devem avaliar, nos seus 
planos nacionais de acção, a necessidade 
de ampliar e/ou reforçar a infra-estrutura 
existente para facilitar a integração das 
quantidades de energias renováveis 
necessárias para a realização do objectivo 
nacional de 2020.

Or. en

Justificação

Capacidades de armazenagem adicionais e a utilização de equipamento informático para 
melhorar os sistemas de gestão da rede facilitarão a transição para a produção de 
electricidade a partir de fontes de energia renováveis.

Alteração 95

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

electricidade devem dar prioridade às 
instalações de produção que utilizam fontes 
de energia renováveis, na medida em que o 
funcionamento da rede nacional de energia 
o permita e em conformidade com as 
regras de funcionamento a aprovar pela 
autoridade competente. São permitidas 
derrogações a este princípio apenas se a 
segurança do sistema eléctrico nacional 
estiver ameaçada. O ónus da prova em 
caso de não respeito do princípio de 
mobilização prioritária das instalações de 
produção de electricidade recai sobre o 
operador da rede ou da bolsa de 
electricidade pertinente e deve ser 
acompanhado por um regime de 
compensação do produtor de energia a 
partir de fontes renováveis que seja 
lesado.
O operador da rede e/ou o operador da 
bolsa de electricidade deve divulgar na 
Internet problemas e medidas adoptadas.

Or. en

Justificação

É necessário sublinhar o papel das autoridades reguladoras nacionais na definição das 
regras relativas à rede. O ónus da prova em caso de não concessão de acesso prioritário 
recai sobre os operadores da rede de transporte ou da bolsa de electricidade e deve ser 
comunicado de forma transparente.

Alteração 96

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

  2-A. Os Estados-Membros ou as 
autoridades reguladoras competentes 
asseguram que os operadores das redes de 
transporte e de distribuição publiquem, de 
dois em dois anos, um relatório que 
descreva a capacidade que pode ser ligada 
a cada ponto de acesso à rede, sem e com 



PE405.949v01-00 76/95 PR\722155PT.doc

PT

restrições. Nesse caso, indicando a 
possibilidade e a probabilidade de 
reduções parciais.

Or. en

Justificação

A transparência sobre as capacidades dos diferentes pontos nodais de uma rede de 
electricidade é essencial para os investidores.

Alteração 97

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

Texto da Comissão Alteração

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

3. Os Estados-Membros ou as autoridades 
reguladoras competentes devem exigir aos 
operadores de redes de transporte e aos 
operadores de redes de distribuição que 
estabeleçam e publiquem normas-padrão 
relativas ao suporte e partilha dos custos 
das adaptações técnicas, tais como a 
melhoria do funcionamento da rede, 
necessárias à integração de novos 
produtores que alimentem a rede 
interligada com electricidade produzida a 
partir de fontes de energia renováveis. 
Estas normas serão publicadas até 30 de 
Junho de 2010, o mais tardar.

Or. en

Justificação

A exploração diária da rede é diferente dos reforços da rede.
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Alteração 98

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Estas regras serão baseadas em critérios 
objectivos, transparentes e não 
discriminatórios que tenham especialmente 
em conta todos os custos e benefícios 
associados à ligação destes produtores à 
rede e as circunstâncias específicas dos 
produtores localizados em regiões 
periféricas e em regiões de baixa densidade 
populacional. As regras podem prever 
vários tipos de ligação.

Estas regras serão baseadas em critérios 
objectivos, transparentes e não 
discriminatórios que tenham especialmente 
em conta todos os custos e benefícios a 
longo prazo associados à ligação destes 
produtores à rede e as circunstâncias 
específicas dos produtores localizados em 
regiões periféricas e em regiões de baixa 
densidade populacional. As regras podem 
prever vários tipos de ligação e devem ser 
estabelecidas ou aprovadas pela 
autoridade reguladora nacional.

Or. en

Justificação

A exploração diária da rede é diferente dos reforços da rede.

Alteração 99

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en
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Justificação

É necessária transparência ao calcular os custos referidos no artigo 3.º.

Alteração 100

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se for caso disso, os Estados-Membros 
podem exigir que os operadores das redes 
de transporte e os operadores das redes de 
distribuição suportem, total ou 
parcialmente, os custos mencionados no 
n.º 3. Os Estados-Membros devem rever e 
adoptar as medidas necessárias para 
melhorar os enquadramentos e as regras 
relativas ao suporte e partilha dos custos 
referidos no n.º 3 o mais tardar até 30 de 
Junho de 2011 e, em seguida, de dois em 
dois anos, a fim de assegurar a integração 
dos novos produtores a que se refere esse 
número.

4. Os Estados-Membros exigem que os 
operadores das redes de transporte e os 
operadores das redes de distribuição 
suportem os custos dos reforços da rede 
relacionados com a extensão das energias 
renováveis em grande escala e em 
pequena escala necessárias para atingir o 
objectivo nacional mínimo estabelecido 
no anexo 1. Estes custos serão 
autorizados pelos reguladores nacionais e 
partilhados por todos os consumidores de 
energia.

Or. en

Justificação

No mercado europeu da energia seria injusto que os investidores em energias renováveis 
pagassem a adaptação da rede, enquanto os seus concorrentes - os operadores de centrais já 
instaladas de produção de electricidade em larga escala - foram autorizados a socializar 
esses custos durante os alargamentos massivos da rede necessários para a sua integração 
desde a década de 60 à década de 80. 

Alteração 101

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros devem exigir que 
os operadores de sistemas de transporte e 
os operadores de sistemas de distribuição 

5. Os Estados-Membros ou as autoridades 
reguladoras competentes devem exigir que 
os operadores de sistemas de transporte e 
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forneçam aos novos produtores que 
desejem ser ligados ao sistema uma 
estimativa completa e pormenorizada dos 
custos associados à ligação. Os Estados-
Membros podem autorizar os produtores de 
electricidade a partir de fontes de energia 
renováveis que desejem ser ligados à rede a 
lançar um convite à apresentação de 
propostas para os trabalhos de ligação.

os operadores de sistemas de distribuição 
forneçam aos novos produtores que 
desejem ser ligados ao sistema uma 
estimativa completa e pormenorizada dos 
custos associados à ligação. Os Estados-
Membros ou as autoridades reguladoras 
competentes podem autorizar os 
produtores de electricidade a partir de 
fontes de energia renováveis que desejem 
ser ligados à rede a tomar as suas próprias 
disposições para os trabalhos de ligação.

Or. en

Justificação

Os reguladores nacionais são a autoridade competente. Os investidores em energias 
renováveis devem ser autorizados a tomar as suas próprias disposições para a ligação à 
rede.

Alteração 102

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Tal como nos últimos 40 anos, os custos do reforço e alargamento da rede serão partilhados 
entre todos os utilizadores da rede.
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Alteração 103

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a cobrança de tarifas de transporte e 
distribuição não discrimine a electricidade 
produzida a partir de fontes de energia 
renováveis, incluindo em particular a 
electricidade proveniente de fontes de 
energia renováveis produzida em regiões 
periféricas, tais como as regiões insulares e 
as regiões de baixa densidade 
populacional.

7. As autoridades reguladoras nacionais
devem assegurar que a cobrança de tarifas 
de transporte e distribuição não discrimine 
a electricidade produzida a partir de fontes 
de energia renováveis, incluindo em 
particular a electricidade proveniente de 
fontes de energia renováveis produzida em 
regiões periféricas, tais como as regiões 
insulares e as regiões de baixa densidade 
populacional.

Or. en

Alteração 104

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as taxas cobradas pelos operadores de 
sistemas de transporte e os operadores de 
sistemas de distribuição pelo transporte e 
distribuição de electricidade a partir de 
instalações que utilizam fontes de energia 
renováveis reflictam as vantagens 
realizáveis em termos de custos resultantes 
da ligação da instalação à rede. Essas 
vantagens em termos de custos podem 
resultar da utilização directa da rede de 
baixa tensão.

8. As autoridades reguladoras nacionais
devem assegurar que as taxas cobradas 
pelos operadores de sistemas de transporte 
e os operadores de sistemas de distribuição 
pelo transporte e distribuição de 
electricidade a partir de instalações que 
utilizam fontes de energia renováveis 
reflictam as vantagens realizáveis em 
termos de custos resultantes da ligação da 
instalação à rede. Essas vantagens em 
termos de custos podem resultar da 
utilização directa da rede de baixa tensão.

Or. en
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Alteração 105

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. A Comissão Europeia e os Estados-
Membros devem desenvolver uma 
abordagem coordenada para a produção 
de energia eólica e marítima "off-shore" 
nos mares do Norte e Báltico. Este plano 
incluirá um procedimento de autorização 
simplificado, e a infra-estrutura de rede 
necessária, quer no mar quer em terra, 
será um projecto prioritário da iniciativa 
da Rede Transeuropeia (RTE). 
A Comissão Europeia e os Estados-
Membros devem desenvolver uma 
abordagem coordenada para o 
desenvolvimento de capacidades de 
produção de energia eólica e energia 
solar térmica na região do Mediterrâneo, 
quer na UE quer nos países terceiros. A 
infra-estrutura de rede necessária será 
um projecto prioritário da iniciativa da 
Rede Transeuropeia (RTE).

Or. en

Justificação

O desenvolvimento dos potenciais de produção de energia eólica e marítima "off-shore" nos 
mares do Norte e Báltico e o desenvolvimento dos potenciais de produção de energia solar 
térmica e eólica na região mediterrânica serão favorecidos por uma abordagem coordenada 
e devem ser uma prioridade da iniciativa RTE.

Alteração 106

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 8-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

  8-B. Os Estados-Membros devem avaliar 
as necessidades de expandir a actual 
infra-estrutura da rede de gás para 
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facilitar a integração do gás proveniente 
de fontes de energia renováveis.

Or. en

Justificação

As redes de gás devem estar abertas à introdução do gás produzido a partir da biomassa com 
vista a maximizar a utilização energética do biogás através da sua utilização onde exista 
procura de aquecimento e arrefecimento.

Alteração 107

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 8-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-C. Sem prejuízo da manutenção da 
fiabilidade e da segurança da rede de gás, 
os Estados-Membros devem assegurar 
que os operadores das redes de transporte 
e os operadores das redes de distribuição 
de gás existentes nos respectivos 
territórios garantam o transporte e a 
distribuição do gás produzido a partir de 
fontes de energia renováveis. Os custos da 
ligação à rede, incluindo a conexão ao 
ponto de ligação, o sistema de medição da 
pressão de gás, as instalações de aumento 
da pressão e medição calibrável, têm de 
ser suportados pelo operador da rede e 
partilhados entre os consumidores. São 
possíveis derrogações a este princípio se a 
instalação que produz gás a partir de 
fontes de energia renováveis se encontrar 
a mais de 15 km de distância do gasoduto 
disponível mais próximo.
Os operadores das redes de transporte e os 
operadores das redes de distribuição 
devem igualmente assegurar o acesso 
prioritário à rede de gás produzido a 
partir de fontes de energia renováveis, se 
o gás for compatível com a rede.

Or. en
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Justificação

Um sistema idêntico ao acesso prioritário à electricidade produzida a partir de fontes de 
energia renováveis deve ser concebido para o gás produzido a partir de fontes de energia 
renováveis.

Alteração 108

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 8-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-D. Os Estados-Membros devem obrigar 
os operadores das redes de transporte e os 
operadores das redes de distribuição 
existentes no seu território a 
disponibilizar os requisitos de qualidade 
para o gás de fontes de energia renováveis 
para a integração na rede, com base em 
normas transparentes e não 
discriminatórias. O operador da rede é 
responsável pela odoração e medição da 
qualidade do gás.

Or. en

Alteração 109

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 8-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-E. Os Estados-Membros devem fornecer 
incentivos financeiros para a construção e 
expansão das redes de aquecimento para 
a distribuição de calor e arrefecimento a 
partir de fontes de energia renováveis.

Or. en

Justificação

A utilização em grande escala das energias renováveis no aquecimento e arrefecimento 
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dependerá da disponibilidade da infra-estrutura necessária de aquecimento e arrefecimento 
colectivo. As autoridades nacionais, regionais e locais têm um papel crucial a desempenhar 
neste contexto.

Alteração 110

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 8-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-F. Os Estados-Membros devem tomar 
as medidas necessárias para desenvolver 
uma infra-estrutura de aquecimento 
colectivo com vista a permitir o 
desenvolvimento da produção de 
aquecimento e arrefecimento central a 
partir de grandes centrais eléctricas de 
biomassa, solares e geotérmicas.
 Nos seus planos de acção nacionais, 
devem avaliar a necessidade de construir 
novas infra-estruturas com vista a 
facilitar a integração das quantidades 
necessárias de aquecimento e 
arrefecimento produzidos centralmente a 
partir de fontes de energia renováveis 
para atingir o objectivo nacional para 
2020.

Or. en

Justificação

A utilização em grande escala das energias renováveis no aquecimento e arrefecimento 
dependerá da disponibilidade da infra-estrutura necessária de aquecimento e arrefecimento 
colectivo. As autoridades nacionais, regionais e locais têm um papel crucial a desempenhar 
neste contexto.

Alteração 111

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 8-G (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-G. Os Estados-Membros devem elaborar 
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obrigações vinculativas e incentivos para 
as redes actuais e futuras de aquecimento 
e arrefecimento colectivo a fim de facilitar 
a integração do aquecimento e 
arrefecimento a partir de fontes de 
energia renováveis.

Or. en

Justificação

O enorme potencial da biomassa, geotérmico e solar para o aquecimento e arrefecimento 
deve ser integrado mais rapidamente nas infra-estruturas de aquecimento e arrefecimento 
colectivo actuais e futuras.

Alteração 112

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 
renováveis:

As metas intermédias mínimas 
obrigatórias referidas no n.º 2 do artigo 3.º 
deve respeitar as seguintes quotas de 
energia proveniente de fontes renováveis:

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.
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Alteração 113

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

Anexo II –

A. Fórmula de normalização para a 
contabilização da electricidade gerada a 
partir da energia hídrica

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

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
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em que em que

N = ano de referência; N = ano de referência;

QN(norm) =a electricidade normalizada 
gerada por todas as centrais hidroeléctricas 
do Estado-Membro no ano N, para fins 
contabilísticos;

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;

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.

Ci = a capacidade instalada total de todas as 
instalações do Estado-Membro no ano i, 
medida em MW.

B. Fórmula de normalização para a 
contabilização da electricidade gerada a 
partir da energia eólica
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Para a contabilização da electricidade 
gerada a partir da energia eólica num 
dado Estado-Membro, aplica-se a 
seguinte fórmula:

em que

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. en

Justificação

Como acontece com a energia hidroeléctrica, os recursos eólicos podem registar variações 
substanciais em determinados anos. A fim de não comprometer as metas intermédias mínimas 
obrigatórias, o desempenho eólico deve ser"normalizado", a fim de garantir a 
comparabilidade das metas intermédias mínimas da UE.

QN(norm)  = CN * 7/
6








 


N

Ni Ci
Qi
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A entrada no século das energias renováveis

A elaboração do presente relatório ocorre num momento em que o preço do petróleo é de 
cerca de 120 dólares/barril e em que os governos do planeta preparam a Conferência sobre o 
clima, que terá lugar em Copenhaga, em 2009. O sistema energético mundial vive uma 
importante crise, mas, como eloquentemente descrito por Jeremy Rifkin, - esta crise pode 
igualmente gerar novas oportunidades - a terceira revolução industrial através do 
desenvolvimento das designadas tecnologias "sunrise".

A UE pode ser o líder industrial dessa revolução, desde que preenchidas três condições, a 
saber: levar a bom termo a directiva em apreço, colocar a "inteligência dos recursos" e as 
energias renováveis no centro da nossa estratégia futura em matéria de energia e segurança 
climática e criar as condições-quadro necessárias aos quatro projectos de interesse europeu no 
domínio das energias renováveis, designadamente:

- uma aliança estratégica com cidades e regiões progressistas visando uma implantação 
ascendente da enorme diversidade de tecnologias, descrita no relatório ao PE sobre as 21 
tecnologias para as energias renováveis do século XXI, nomeadamente os edifícios enquanto 
constelação de instalações energéticas

- uma abordagem coordenada de recolher do enorme potencial de energia eólica e marítima 
ao largo das costas do Mar do Norte e do Mar Báltico

- um plano director para uma ampla renovação das cidades na Europa Central/Oriental
(parque imobiliário, sistemas de aquecimento urbano, transportes públicos) em combinação 
com a integração gradual do seu grande potencial de biomassa

- uma parceria com os países mediterrânicos sobre a eficiência energética e as centrais 
solares, térmicas, eléctricas e eólicas.

Cumpre conferir prioridade a estes quatro projectos na revisão da infra-estrutura energética 
RTE e nas finanças da UE (Fundos Estruturais, BEI,,...).

Alguns argumentarão que uma tal estratégia implica custos demasiado elevados para a 
economia da UE. Porém, estas vozes subestimam frequentemente o futuro preço do petróleo e 
ignoram as recentes conclusões científicas sobre os imensos benefícios indirectos de uma 
rápida penetração das energias renováveis, designadamente a redução dos preços das trocas de 
energia eléctrica mercê do efeito "ordem de mérito" (Bode & Groscurth - 2006 (1 & 2); 
Sensfuß.- 2008 (3))

Opinião do relator sobre a proposta da Comissão
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Cumpre congratularmo-nos com o modo como a proposta estabelece as metas, isto é, com o 
carácter obrigatório das mesmas, tanto a nível da UE, como a nível nacional, e com o facto de 
o sector do aquecimento e da refrigeração serem finalmente incorporados. Além disso, foram 
igualmente apresentadas boas propostas visando a redução dos encargos administrativos no 
domínio dos investimentos em energia renováveis e das questões relacionadas com a rede.

Os pontos mais fracos da proposta situam-se claramente nas áreas das garantias de origem e 
dos agro-combustíveis.

Principais aspectos e alterações propostos pelo relator:

1) Rumo gradual aos 20% - Reforço da natureza das metas

Na Cimeira da Primavera de 2007, os 27 Chefes de Estado salientaram claramente a natureza 
vinculativa do seu empenho em alcançar a meta de 20% de energias renováveis. Propomos 
conferir ainda mais clareza a este propósito, conferindo um carácter ainda mais vinculativo às 
metas de 2020 e às metas intermédias. Além disso, solicitamos à Comissão que introduza um 
sistema que atribua aos Estados-Membros que ultrapassem as metas uma recompensa 
financeira e que aplique aos que as não atinjam uma sanção financeira.

2) Quadros nacionais: o papel fundamental dos planos de acção nacionais em matéria 
de energias renováveis 

A história de sucesso da UE no que diz respeito às energias renováveis depende actualmente 
de um reduzidíssimo grupo de países que adoptaram um política eficaz. O êxito da nova 
directiva dependerá do alargamento destas experiências positivas a todos os Estados-
Membros. A rápida implantação das energias renováveis requer um enquadramento nacional 
bem desenvolvido análises de potencialidades, sistemas fiáveis de apoio, planeamento e 
acesso às infra-estruturas, mas também de factores mais ligeiros, como um apropriado sistema 
de autorização e conhecimentos/competências.

Os decepcionantes resultados dos planos de acção nacionais em matéria de eficiência 
energética, resultantes da vaga formulação da directiva relevante demonstram a importância 
de integrar e consagrar no texto da directiva os projectos ambiciosos e circunstanciados dos 
planos de acção nacionais. Será conferido à Comissão o poder de rejeitar planos de acção 
nacional mal concebidos em matéria de energias renováveis.

3) Efectiva flexibilidade em lugar de incerteza jurídica e lucros aleatórios

Atendendo a que incumbe aos governos a obrigação legal de cumprimento dos seus objectivos 
nacionais e uma vez que a meta será sobretudo atingida mercê dos esforços nacionais, 
constitui prioridade habilitar os governos a manterem o controlo dos seus sistemas de apoio 
nacionais. As incertezas jurídicas decorrentes dos instrumentos de flexibilidade introduzidos 
pelo texto da Comissão através do seu confuso e complexo novo conceito de garantias de 
origem foi bem analisado num série de peritagens jurídicas (Neuhoff et al.2008 (4); EFET 
carta aberta (5)).

A tripla função conferida pelo artigo 8.º às garantias de origem – divulgação, apoio 
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contabilístico/comercial e contabilidade-alvo gera dificuldades jurídicas e compromete os 
sistemas de apoio nacionais, ao criar um bem obrigatório para o qual o comércio não pode ser 
limitado, como previsto no artigo 9º, sem obstruir os direitos fundamentais garantidos nos 
artigos 28.º e 30.º do Tratado UE. Tais incertezas jurídicas poderiam potencialmente gerar 
enormes incertezas para os investidores.

Não obstante, a estratégia propugnada pelos grandes produtores de electricidade (por 
exemplo, a EURELECTRIC) e os distribuidores de electricidade (EFET) de criação de certeza 
jurídica mediante a criação de um mercado de energias renováveis certificadas à escala da UE 
não é o caminho certo. Um tal sistema não só comprometeria os actuais sistemas de apoio 
nacionais, mas também geraria potenciais lucros aleatórios de €30.000.milhões para 
distribuidores e produtores, ao passar de sistemas de apoio ao preço médio específico das 
tecnologias para um mercado marginal em que o preço seria fixado em função do mais caro 
certificado marginal de energias renováveis. Tal excederia amplamente os eventuais 
benefícios da "flexibilidade" da ordem dos  €8.000 milhões identificados na avaliação de 
impacto da Comissão. A abordagem de mercado certificado à escala da UE foi refutada por 
uma série de investigadores (Ragwitz, 2008 (6)), consumidores (por exemplo, a Indústria 
Química Europeia) e por uma série de governos (por exemplo, Polónia, Alemanha, Espanha, 
Grécia, França...).

A solução para este problema jurídico reside na separação das três funções atribuídas aos 
certificados de origem:

- Os certificados de origem deveriam limitar-se à sua função original de "divulgação" como 
previsto na directiva de 2001 relativa à electricidade produzida a partir de fontes renováveis e 
de rotulagem da electricidade verde (mercado interno da electricidade). Impõe-se melhorar o 
sistema, a fim de excluir a "dupla comercialização" de garantias de origem e de garantir a 
"adicionalidade" de aquisições voluntárias de energia verde. Não se pode continuar a induzir 
em erro os consumidores permitindo que a electricidade barata produzida em centrais de 
energia hídrica volte a ser rotulada como "electricidade verde" e sugerir a existência de uma 
mais valia para o consumidor, requerendo, por conseguinte, um prémio,

- A contabilização das metas não deve ser feita através das garantias de origem, mas, sim, 
com base em dados verificados provenientes do EUROSTAT. Uma tempestiva 
disponibilidade e dados detalhados será substancialmente melhorada pelo recente acordo 
sobre um novo regulamento da UE relativo às estatísticas da energia,

- Os certificados de contabilização de transferência (CCT) serão introduzidos para os 
governos que pretendam lograr a flexibilidade mediante transferências entre empresas e 
através de projectos conjuntos. Estes certificados propiciam as mesmas facilidades que as 
previstas no texto da Comissão, não sendo; porém, caracterizados por incertezas jurídicas. 

4) Criar flexibilidades adicionais para alcançar os objectivos

Os regimes de flexibilidade previstos na directiva devem ser igualmente alargados. Os 
governos devem dispor da opção de cooperar mediante o intercâmbio de volumes de energias 
renováveis com base em estatísticas energéticas, dado que tal é mais simples, sólido, implica 
menos custos de transacção e pode ser alargado a todas as tecnologias renováveis. Dois ou 
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mais governos podem criar mercados regionais integrados de energias renováveis, partilhando 
os seus objectivos e regimes de apoio.  

As importações de electricidade de países terceiros vizinhos deve ser permitida com base em 
trocas físicas e depender dos objectivos nacionais concretos em matéria de energias 
renováveis e de política de eficiência energética dos países exportadores. Criar um regime de 
importação de energia hidroeléctrica ou eólica para a UE, construindo simultaneamente 
centrais de carvão nos países vizinhos para satisfazer procura não contribui nem para a 
política climática nem para a segurança de aprovisionamento da UE. As disposições da 
directiva aplicam-se à Noruega, à Islândia e ao Listenstaine na sua qualidade de países do 
EEE.

Finalmente, convém recordar que o instrumento de "flexibilidade" mais importante e mais 
barato para os Estados-Membros são as medidas nacionais de eficiência no sector dos 
edifícios, nos transportes, na indústria e na utilização de electricidade. Os governos devem 
conjugar as suas políticas nacionais de eficiência e de energias renováveis.  

5) Desenvolvimento de infra-estruturas e acesso prioritário às mesmas para energias 
renováveis fundamentais

Congratulamo-nos com a proposta da Comissão no sentido de garantir acesso prioritário e a 
distribuição de electricidade a partir de fontes renováveis. Esta abordagem deve ser alargada 
ao gás, a fim de favorecer a alimentação dos gasodutos com biogás, uma abordagem que 
permite as conversões mais eficazes da biomassa.

A directiva deve abordar uma questão importante da discriminação dos investidores em 
energias renováveis, a saber, a não socialização dos custos de adaptação da rede para as 
renováveis. A fim de colher o mais elevado potencial do vento que sopra da terra e que sopra 
da costa e a fim de captar a energia dos geradores integrados de energias renováveis, as infra-
estruturas das redes devem ser adaptadas e alargadas. Tal será um elemento do nosso futuro 
sistema energético. Por que motivo devem ser estes custos suportados exclusivamente pelos 
investidores em energias renováveis, tendo em conta que, nos anos 60, 70 e 80, a 
infraestrutura de rede onerosa para os grandes sistemas centralizados não foi paga pelas 
companhias de energia?

O desenvolvimento das energias renováveis para a produção de calor e frio dependerá de duas 
infra-estruturas: sistemas urbanos e edifícios. O potencial mais amplo da biomassa, da energia 
geotérmica e solar dependerá do alargamento dos sistemas de aquecimento e arrefecimento 
urbano. Estes devem ser um elemento-chave na directiva em apreço. A noção de 
desenvolvimento da infra-estrutura deve incluir igualmente os edifícios. A interface entre os 
materiais de construção, as energias renováveis descentralizadas e baseadas na energia solar e 
na biomassa, a dosagem e redes inteligentes alterarão o paradigma dos edifícios como 
geradores de energia. Obrigações estritas nos códigos aplicáveis aos edifícios acelerarão este
desenvolvimento. Os telhados dos edifícios públicos devem ser tornados acessíveis a 
investidores terceiros em energias renováveis.

6) Inovação organizativa em vez de burocracia
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Os investimentos são frequentemente obstruídos por procedimentos desnecessários e 
excessivamente burocráticos. Retirando as lições de experiências positivas com os "balcões 
únicos" em outros domínios políticos, os governos devem estabelecer gabinetes de 
coordenação para autorizações sobretudo para as instalações eólicas e de biomassa de grande 
escala. Convém introduzir uma data-limite máxima para a concessão de autorizações. Os 
investimentos menores e descentralizados em energias renováveis devem deixar de estar 
sujeitos a autorizações complicadas, passando a ser objecto de um regime de notificação.

O desenvolvimento das energias renováveis requer igualmente conhecimentos e qualificações. 
O factor humano é importante e as obrigações dos governos desempenham um papel de 
catalizador para a formação; importa também reforçar a aprendizagem ao longo da vida.

7) Passar de uma política mal concebida de agro-combustíveis a uma política de 
utilização sustentável da energia produzida a partir da biomassa

O relator considera que existem provas esmagadoras para abandonar o objectivo obrigatório 
de 10% de combustíveis produzidos a partir de fontes renováveis. A tónica nos combustíveis 
produzidos a partir da biomassa deve ser mais qualitativa e não meramente quantitativa. 
Mediante a implementação de critérios ambiciosos e dinâmicos de sustentabilidade, a 
utilização da biomassa deve ser orientada para domínios incontestáveis - as denominadas 
categorias "go" - e para as tecnologias de conversão como o biogás e biomassa para a 
produção de electricidade e aquecimento, que são muito mais eficientes do que a primeira e
segunda gerações de combustíveis produzidos a partir da biomassa. Uma tal política terá a 
vantagem de permitir alcançar o objectivo global de 20%  de forma mais fácil e menos 
onerosa.

Necessitamos de uma hierarquia clara para a utilização da biomassa para a produção de 
energia:

A) Definir categorias "go" 
Um grande número de utilizações da biomassa não coloca problemas e estas 
utilizações devem ser identificadas como "categorias go", a fim de atrair os 
investimentos necessários. Tal deve aplicar-se: 
- à biomassa de resíduos (fracção orgânica dos agregados familiares e da 

indústria),
- aos resíduos (da agricultura, das pescas e da silvicultura) 
- à utilização de terras degradadas, à utilização de terras duais como 

biodiversidade/terras inundadas ou regimes de gestão dos incêndios florestais e
- a novas matérias-primas não destinadas à alimentação humana e animal como 

as algas.

B) Definir categorias "no-go" 
Apenas é possível limitar a concorrência entre a energia e os alimentos para consumo 
humano e animais através da definição de uma categoria "no-go", por exemplo, os 
agro-combustíveis. Dependendo da situação alimentar a nível mundial, pode ser 
necessária uma restrição total da utilização de terras aráveis para a produção de 
energia ou uma limitação a determinados volumes. O nível de utilização será fixado 
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anualmente pela Comissão, após consulta das respectivas organizações responsáveis 
coimo a FAO, o PNUD e o Programa Alimentar Mundial.

C) Definir zonas "no-go"
Zonas "no-go" são zonas para uma não utilização especial. A protecção da 
biodiversidade ou de paisagens com valor cultural apenas pode ser alcançada através 
de um regime rigoroso de protecção da base para o topo. Para esse efeito, serão 
necessários esforços fora do âmbito de aplicação da presente directiva para reforçar a 
Convenção Internacional sobre a Biodiversidade e propostas para pôr termo à 
desflorestação a nível global.

D) Definir critérios estritos de sustentabilidade

É necessário aplicar um conjunto de critérios de sustentabilidade, designadamente:

- Deve ser introduzido um limite dinâmico para os gases com efeito de estufa 
(exigindo poupanças globais mínimas de gases com efeito de estufa), que deve ter 
como objectivo, pelo menos, 55 ou 60% de economias de gases com efeito de 
estufa, conjugado com um sistema, tal como o previsto na directiva relativa à 
qualidade do combustível que crie um incentivo financeiro para os combustíveis 
com o melhor desempenho em matéria de gases com efeito de estufa. Esta 
metodologia deve incluir igualmente as mudanças indirectas da utilização dos 
solos.

- Os requisitos mínimos para as "boas práticas agrícolas" devem ser mais 
específicos do que o regime proposto de eco-condicionalidade (designadamente no 
que se refere à utilização da água, de pesticidas e fertilizantes). A proposta da 
Comissão para a utilização do regime existente de eco-condicionalidade é 
demasiado vaga para ser aplicada às importações de países terceiros e cria uma 
desvantagem competitiva para os agricultores da UE.

- Critérios sociais para proteger designadamente os pequenos agricultores em países 
do terceiro mundo.

Os detalhes dos critérios de sustentabilidade serão definidos em estreita parceria com Anders 
Wijkman (PPE), relator do parecer da Comissão ENVI sobre energias renováveis e com 
Dorette Corbey (PSE), relatora para a directiva relativa à qualidade dos combustíveis
(Comissão ENVI).
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